
КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ? 

 Организиране 

на курсове за подго-
товка на водачи на 
МПС за категориите 
“В” и ”Т”. 

Обучение по 

чужди езици, 
включително и чужд 

език по професията. 

Две компютърни зали с 

неограничен достъп до 
интернет. 

Завършилият пълен 

курс на обучение получава 
диплома за средно образование и свидетелство за ІІІ 
степен на професионална квалификация. 

Неограничена 

въможност за продъл-
жаване на образованието 
във висши учебни за-
ведения и колежи. 

Училището разполага 

с лекарски кабинет и библиотека. 

 Висококвалифицирани специалисти по 

общообразователна и  професионална подготовка. 

 Богата материална база, обезпечаваща 

обучението по професионална подготовка. 

Създаваме условия за развитие на по-тенциала 

на всяко дете, 

осигуряваме възмож-

ности за физическо, ин-

телектуално и лич-

ностно израстване, и 

последваща профе-

сионална реализация. 
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„Да направим училището 

привлекателно за младите хора” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 Богата програма от 

извънкласни и извънучилищни 

дейности, които ще направят 

училищния живот по-

привлекателен и ще 

допринесат за по-пълноценно 

използване на свободното 

време на учениците и 

пълноценна социална 

интеграция.  
 

 За четвърта поредна 

година в свободното си 

време учениците участ-

ват в клубове по 

интереси: „Оръжезнание 

и кинология”, Екология и опазване на околната среда”, 

„Любители-ловци”, „Тенис на маса”,  „Вир-туални 

екскурзии в европейските столици”, „Народно 

творчество”, „Превърни хобито си в бизнес”,  „Здравето 

на гимназиста”, „Историята във филм”, „Художествено 

слово”, „Берковски планинари”, “Етикет и етикеция”, 

Сладкарство”, “Приложно колоездене”. 



„Е ДИН  ВЕ К  ИСТОРИЯ  –  ЦЯЛА  ВЕ ЧНОСТ  БЪДЕЩЕ…”  

Специалности за дневна форма на обучение - прием 

след 7 клас с интензивно изучаване на чужд език 

1. “Горско и ловно стопанство” - английски 

език 

26 ученици; 

изпити: български език и математика; 

балообразуващи предмети: 

оценките от тестовете по български език и 

математика, биология, география. 

срок на обучение 5 години 

Специалности за дневна форма на обучение - прием 

след основно образование 

1. “Механизация на горското стопанство” 

26 ученици; 

балообразуващи предмети:  

физика, математика, български език. 

срок на обучение 4 години 

2. “Мебелно производство”  

26 ученици; 

балообразуващи 

предмети:  

изобразително 

изкуство, 

математика, 

технологии. 

срок на обучение 

4 години 

Срокове за подаване на заявления и изпити учениците за 

учебната 2016 2017година – след 7 клас 

1. Подаване на документи за І етап на класиране – 16 - 

21. 06. 2016 г. 

2. Обявяване на резултатите от І етап на класиране до 

27. 06. 2016 г. 

3. Записване на учениците, приети на І етап на 

класиране или подаване на заявление за ІІ етап - 28 – 

30. 06. 2016 г. 

4. Обявяване на резултатите от ІІ етап на класиране до 

04. 07. 2016 г. 

5. Записване на учениците, приети на ІІ етап на 

класиране - 05– 07. 07. 2016 г. 

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след ІІ етап на класиране до 08. 07. 

2016 г. 

7. Подаване на документи за участие в ІІІ етап на 

класиране– 11 - 13. 07. 2016 г.  

8. Обявяване на резултатите от ІІІ етап на класиране – 

15. 07. 2016 г. 

9. Записване на учениците, приети след ІІІ етап на 

класиране– 18– 19. 07. 2016 г. 

10. Обявяване на незаетите места след ІІІ етап на 

класиране до 21. 07. 2016 г. 

11. Попълване на незаетите места след ІІІ етап на 

класиране и записване – 05. 09. 2016 г. 

.  

Необходими документи за кандидатстване след 

завършено основно образование: 

Заявление за класиране по образец на училището. 

Копие на свидетелството за основно образование 
Медицинско свидетелство със заключение, че 

професиите, за които кандидатства ученикът, не са 

му противопоказни. 

При подаване на документите учениците представят и 

оригиналите им за сверяване 

Срокове за подаване на документи, класиране и 
записване на учениците за учебната 2016/ 

2017година – след 8 клас 

1. Подаване на документи за І етап на класиране – 

01- 05. 07. 2016 г. 

2. Обявяване на резултатите от І етап на 

класиране до 06. 07. 2016 г. 

3. Записване на учениците, приети на І етап на 

класиране 07. 07. 2016 г. 

4. Обявяване на незаетите места след І етап на 

класиране до 10 00 часа на 08. 07. 2016 г. 

5. Подаване на документи за ІІ етап на класиране 

– 11. 07. 2016 г. 

6. Обявяване на резултатите от ІІ етап на 

класиране до 10 00 часа на 13. 07. 2016 г. 

7. Записване на учениците, приети на ІІ етап на 

класиране - 14. 07. 2016 г. 

8. Обявяване на незаетите места след ІІ етап на 

класиране до 10 00 часа на 18. 07. 2016 г. 

9. Подаване на документи за участие в ІІІ етап на 

класиране– 19. 07. 2016 г.  

10. Обявяване на резултатите от ІІІ етап на 

класиране – 20. 07. 2016 г. 

11. Записване на учениците, приети след ІІІ етап 

на класиране– 21. 07. 2016 г. 

12. Обявяване на незаетите места след ІІІ етап на 

класиране до 10 00 часа на  25. 07. 2016 г. 


