
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 година 

 

 Специалност “Банково дело” - 1 паралелка -  

 26 ученици, с интензивно изучаване на английски език; 

Професия – “Финансист”. 

 Специалност “Оперативно счетоводство” - 1 

паралелка - 

26 ученици, с интензивно изучаване на английски език; 

Професия – “Оперативен счетоводител”. 

 Специалност “Икономика и мениджмънт” - 1 

паралелка -   

26 ученици, с интензивно изучаване на английски език; 

Професия – “Икономист”. 

 Специалност “Бизнес администрация” -1 паралелка 

26- ученици, с интензивно изучаване на английски 

език; 

Професия – “Офис -  мениджър”. 

Балообразуващи предмети: 

Оценките от НВО  по български език и литература и  

математика. 

Оценките от свиделтелството за основно образование след 

завършен VII клас по география и икономика и  история и 

цивилизация. 

Формиране на бала: 

Оценката от НВО по български език и литература 

(максимален брой точки 100). 

Утроената оценка от HBO по математика (максимален 

брой точки 300). 

Оценките от свиделтелството за основно образование след 

завършен VII клас  по география и икономика 

(максимален брой точки 50) и история и цивилизация 

(максимален брой точки 50). 

                           

 

Максимален бал 500 

 
 

 

 

 

 По програма „JUNIOR ACHIЕVEMENT“ 

 Мениджър за един ден 

 Иновационен лагер 

 Учебно предприятие 

 Българо-австрийски образователен проект 

 EСO NET – изграждане на национална мрежа от Учебно-

тренировъчни фирми 

 Проект  „Да направим училището привлекателно за младите 

хора“ на МОН 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади” 

 Проект по програма „Леонардо да Винчи“ – „Европейски 

практики в началното и продължаващото обучение на икономисти 

за успешна реализация на пазара на труда” 

 Проект по програма Еразъм +, КД 1 – „Европейска 

мобилност за успешен професионален старт“ 

 Проект по програма Еразъм +, КД2 – „Твърди и меки умения 

- ключ към прогресираща кариера“ 

 Проект „Управление за ефективно професионално 

образование”, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 

 Проект „Нова възможност за моето бъдеще“, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 

 ПРОЕКТ—2017-1-BG01-KA102-035769 „Бизнес 

комуникации и професионална етика—верният път към успешна 

кариера“ 

 Проект „Твоят час“ – BG05M20P001-2.004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности 

 

 

 

 
 

 

 Мултимедийно оборудване в класните стаи 

 Три компютърни кабинета 

 Два кабинета по професионална подготовка 

 Богата библиотека 

 Безжичен интернет 

 Общежитие 

 Спортен салон

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

За контакти: 073/885295, 885289    http://pgiblg.com    e-mail: pgi@pgiblg.com 

МАТЕРИАЛНО -  ТЕХНИЧЕСКА 

БАЗА 

 

Всяко дълго 
пътуване започва 
с една крачка.

Ние ти подаваме 

ръка, за да 

направим първата 

крачка заедно.

Да извървим 
заедно пътя към 
твоето бъдеще.

П Г И 

СЛЕД VII КЛАС ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

Подаване на документи за участие в първи етап на 

класиране след VII клас от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.  


