
График за приемане на ученици след 8 клас 

 
№ Вид дейност Срок 

1 Подаване на документи за участие в първи 
етап на класиране.  

01- 05.07 
2016 вкл. 

2  Обявяване на списъците с приетите 
ученици след първи етап. 

до 06.07 
2016 вкл.  

3  Записване на приетите ученици след 
първи етап на класиране. 

07.07.2016  

4  Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след първи етап 
на класиране. 

 08.07.2016  

5  Подаване на документи за участие във 
втори етап на класиране. 

11.07.2016 

6  Обявяване на списъците с приетите 
ученици след втори етап на класиране 

 до 13.07 
2016 вкл.  

7  Записване на приетите ученици след 
втори етап на класиране. 

14.07.2016  

8  Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след втори етап 
на класиране. 

 до 18.07 
2016 вкл.  

9  Подаване на документи за участие в трети 
етап на класиране 

19.07.2016  

10 Обявяване на списъците с приетите 
ученици на трети етап на класиране. 

20.07.2016  

11 Записване на приетите ученици на трети 
етап на класиране 

21.07.2016  

12  Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след трети етап 
на класиране. 

до 25.07 
2016 вкл.  

13  Попълване на незаетите места след трети 
етап на класиране и записване. 

до 
05.09.2016  

 
Приемът на ученици след завършен VIII клас (по документи) се 
извършва в училището. Ученикът подава в срока по графика 
следните документи: 

1. Заявление за участие в класиране по образец на 
училището с подредени желания;  

2. Копие на удостоверението за завършено основно 
образование;  

3. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че 
обучението по съответната специалност не е 
противопоказно за здравословното състояние на ученика, 
издадено от лекуващия лекар на ученика. 

Записването на учениците се извършва с оригинала на 
свидетелството за основно образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Христо Смирненски” - гр. Разград 

 

95 години-традиция и бъдеще! 

ИЗБОРЪТ НА УЧИЛИЩЕ 

Е ИЗБОР НА СЪДБА! 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИЗБОР! 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

За справки: 084/624 693 

гр. Разград   ул. „Гаврил Кръстевич”№1 

website: http://pgtsrz.wordpress.com 

e-mail: pgts_rz@abv.bg 
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Задочна форма на обучение  

след завършено основно образование и навършени 16 години  

БЕЗ ГОРНА ГРАНИЦА НА ВЪЗРАСТТА! 

ЗАЩИТЕНА ПРОФЕСИЯ 

Специалност  „Вътрешни 

облицовки и настилки”- II 
степен на професионална квалификация -  35 

ученици 

 Срок на обучение - 4 години 

 Професия - „Строител” 

 Извършва се в две сесии за всяка учебна 
година. Присъствена е само по време на 
сесиите. 

 Включва учебни занятия (обзор и насоки по 
учебния предмет), самостоятелна 
подготовка и изпити. 

 Завършилите получават диплома за средно 
образование и свидетелство за 
професионална квалификация. 

 

ВАЖНО! 
Училището организира 

курсове за подготовка на 

водачи на МПС за категории   

B и C. 

 

Прием на ученици след завършен 

8 клас-по документи 
Балообразуващи предмети: математика, български език, физика 

Специалност: 

АВТОТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА - III степен на 

професионална квалификация -   29 ученици 

 Срок на обучение - 4 години 

 Правоспособност: водач на МПС за 

категория В - безплатно обучение 

 Професия - „Техник по транспортна 

техника” 

 

Специалност:  

АВТОМОБИЛНА 

МЕХАТРОНИКА - III степен на 

професионална квалификаця - 29 ученици 

 Срок на обучение - 4 години 

 Правоспособност: водач на МПС за 

категории В - безплатно обучение 

 Професия - „Техник по транспортна 

техника” 

Специалност:  

ВЪТРЕШНИ 

ОБЛИЦОВКИ И 

НАСТИЛКИ - II степен на 

професионална квалификация - 26 ученици 

ЗАЩИТЕНА ПРОФЕСИЯ 

 Срок на обучение - 4 години 

 Професия - „Строител” 

 

       Гимназията разполага с модерно 
обзаведени учебни кабинети, 
работилници и съвременна сервизна 
база, което допринася за постигането 
на високо качество на обучението, 
отговарящо на изискванията на ЕС. 

Под ръководството на високо 
квалифицирани учители учениците 
овладяват специфичните особености на 
различните професии и творчески 
участват в учебния процес. 

Вие ще получите средно образование с 
диплома, даваща възможност да 
продължите образованието си във ВУЗ, 
и свидетелство за професионална 
квалификация с възможност да 
започнете собствен бизнес или работа в 
администрация, фирма, сервиз.  

 

 
 




