
ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

Професионална гимназия 

по вътрешна архитектура 

и дървообработване 

“Христо Ботев” –

гр. Пловдив



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЪТРЕШНА 
АРХИТЕКТУРА И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 
– гр. ПЛОВДИВ Е УЧИЛИЩЕ СЪС 114-ГОДИШНА 
ИСТОРИЯ

⚫ с водеща роля в 
професионалното обучение

⚫ с внедряването на дуалната 
система на обучение

⚫ с международно признание,
съчетаващо умело занаята и 
творчеството

⚫ съхраняващо традицията и 
приемащо новостите



ЦЕЛИ:

Да се повиши броят на подготвените кадри за интериорния 
дизайн, мебелната промишленост, реставрацията на стилни 
мебели и дограма, производството на тапицирани изделия и за 
полиграфическата промишленост.

Повишаване на конкурентоспособността на пазара на 
труда;

Повишаване  на професионалното самочувствие на 
учениците;

Повишаване на практическата насоченост на обучението и 
учебното съдържание, както и на интерактивността на 
образователния процес и осъвременяване на преподаването;



Специалности за новата 
учебна година:

Специалност Интериорен дизайн с разширено изучаване на 

английски език. 

В процеса на обучение  учениците изучават специализирани 

компютърни програми  за  проектиране на  интериори на жилища, 

хотели, офиси, магазини,  производствени  цехове и др. Завършилите 

могат да работят като  дизайнери, проектанти и технически 

ръководители във фирми и проектантски бюра, занимаващи се с 

интериорен дизайн и производство на мебели.



ДУАЛНА СИСТЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ:

Специалност Мебелно производство с разширено изучаване на 

английски език. 

Завършилите могат да бъдат технически ръководители и 

проектанти при изработване на мебели и интериори. Завършилите 

могат да проектират, организират и ръководят изработването на 

мебели и изделия от дървесина.



ДУАЛНА СИСТЕМА НА 
ОБУЧЕНИЕ:

Специалност Реставрация на стилни мебели и дограма. 

Завършилите могат да бъдат реставратори технически 

ръководители на различни видове специални техники за 

проектиране и възстановяване на  видове мебели и изделия от 

дървесина.



ДУАЛНА СИСТЕМА НА 
ОБУЧЕНИЕ:

Специалност Производство на тапицирани изделия

Завършилите могат да бъдат технически ръководители и 

проектанти при изработване на мека мебел. Могат да 

организират и ръководят изработването на тапицирани 

изделия.



ДУАЛНА СИСТЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ:

Специалност Полиграфия с разширено изучаване на английски език. 

Завършилите могат да работят в сверата на дизайна, печатната и 

предпечатната подготовка.  Да бъдат технически ръководители и проектанти 

в производството на печатна продукция, в рекламния бизнес, ЗД визуализация, 

Уеб дизайн, фирмена идентичност и др.



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ

◼ Подаване на документи за участие в приема на ученици - от 05 – 07 юли 2021 г. 

◼ Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 13 юли 2021 г. 

◼ Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за 

участие във втори етап на класиране - до 16 юли 2021 г. 

◼ Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2021 г. 

◼ Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22 юли 2021 г. 

◼ Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране-

23 юли 2021 г. 

◼ Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 – 27 юли 2021 г. 

◼ Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29 юли 2021 г. 

◼ Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 30 юли 2021 г. 

◼ Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране-

до 02 август 2021 г. 

◼ Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - определя се от 

директора до 10 септември 2021 г. вкл. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием-

до 14 септември 2021 г. вкл.



Училището разполага със съвременно оборудване, 

спечелено по национални програми и Европейски проекти



През последните  години наши ученици бяха на обмяна на опит в 
Полша  и Германия. 

Там те работиха във фирми за производство на мебели.



В училището се провеждат различни състезания, викторини, 
спортни празници.



Всички участват с ентусиазъм и в изработването на 

изделия за традиционния за училището коледен търг



Вратите на училището ни са отворени за ВАС. Елате, за да се 
запознаете с майсторството на създаване , реставриране  и 
тапициране на мебели и изработването на вътрешни интериори!





БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!


