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1. Професия ” Икономист- 

   информатик” 

Специалност „Икономическа  

информатика” 

2.Професия ”Организатор на   

туристическа агентска дейност” 

Специалност „Организация на 

туризма      и свободното време” 

3. Професия ” Техник-технолог по 

качеството на храни и напитки” 

    Специалност „Контрол на 

качеството и безопасност на храни 

и напитки”  

4. Професия ” Изпълнител на 

термални процедури” дуално 

обучение 

   Специалност „Извършване на 

термални процедури в 

балнелогични и други 

възстановителни центрове”  

5. Професия „Агроеколог” – 

    Специалност „Агроекология” 

6.Професия „Техник по 

транспортна техника” 

   Специалност „Автомобилна 

мехатроника” 
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Професии 2 е с интензивно 

изучаване на АЕ -18 часа в 8 клас 

Професия 1 и 3 са с разширено 

изучаване на АЕ-12 часа в 8 клас 

Професия 4 е с изучаване на 

немски език 
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След завършен 12 клас и 

положени изпити се придобива 

свидетелство за трета степен на 

професионална квалификация за 

професии 1,2,3,5 и 6 и втора 

степен за професия 4 
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Балът за професиите  се образува от 

Външното оценяване/ВО/ и Оценки /О/ 

от свидетелството за основно образование 
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Икономист-информатик : 

2хМАТ/ВО/+2xБЕЛ/ВО/+МАТ/О/+ИТ/О/ 

Туризъм :  

2хМАТ/ВО/+2xБЕЛ/ВО/+ГЕО/О/+ИСТ/О/ 

Техник-технолог , Изпълнител на 

термални процедури и  Агроеколог : 

2хМАТ/ВО/+2xБЕЛ/ВО/+ХИМ/О/+БИО/О/ 

Автомобилна мехатроника :  

2хМАТ/ВО/+2xБЕЛ/ВО/+ФИЗ/О/+ИТ/О/ 
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Срок за подаване на документи: 

І класиране – 03.07. до 05.07.2019г. 

ІІ класиране -12.07. до 16.07.2019г.  

ІІІ класиране – 24.07. до 25.07.2019г. 

Приемане и записване на кандидатите: 

І класиране – 12.07. до 16.07.2019г. 

ІІ класиране – 19.07. до 22.07.2019г. 

ІІІ класиране – 30.07. до 31.07.2019г. 
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Училището разполага с богата и 

обновена материална база-учебна 

сграда, общежитие, 7 компютърни 

кабинети,учебни работилници,  нова 

лаборатория, нов кариерен център, 

нов спортен комплекс ,стрелкови 

клуб и фитнесцентър ,учебен 

ресторант, бюфет за закуски и 

фрешбар. Обучението за водачи на 

МПС кат.”В” се води с нови леки 

автомобили “СУЗУКИ” 

Училището поддържа контакти със 

училища от Франция, Македония, 

Холандия, Германия, Литва, Италия, 

Гърция, Словакия,Полша, Турция, 

Испания, Унгария, Португалия, 

Дания. 
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