
осигуряващ условия за пълноценна изява на личносттаО

Г град – център на традиции и иновации

А ангажиран с висок стандарт на жизнената среда

Б благоприятен за бизнес и инвестиции

Р развиващ интелигентни и креативни идеи

В вълнуващ с уникална култура и природа

О отворен към хората



Източник: Институт за пазарна икономика  

ГАБРОВО
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

МНОГО ДОБРОДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

МНОГО ДОБРОИНВЕСТИЦИИ

МНОГО ДОБРОИНФРАСТРУКТУРА

МНОГО ДОБРОДАНЪЦИ И ТАКСИ

МНОГО ДОБРОАДМИНИСТРАЦИЯ

МНОГО ДОБРООКОЛНА СРЕДА

МНОГО ДОБРОКУЛТУРА

https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/gabrovo/


ГАБРОВО

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в 

област Габрово продължава да нараства и през 2016 г. 

изпреварва средния ръст за страната.

Ръст се наблюдава и при заплатите и доходите в 

областта като за трета поредна година през 2017 г. 

доходите в областта са по-високи от средните за 

страната.

Бързото увеличаване на заплатите и доходите води до 

намаление на бедността в областта. През 2017 г. делът 

на населението, живеещо с материални лишения в 

област Габрово е 16% (при 30% в страната), а този на 

населението, живеещо под националната линия на 

бедност – 15% (при 23% в страната)

Източник: Институт за пазарна икономика  

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/gabrovo/


ГАБРОВО

Безспорен лидер в икономиката на общината е 

преработващата промишленост, която допринася за:

50% (190 млн. лв.) от добавената стойност 

50% (8 500) от работните места.

44% от инвестициите

В структурата на местната икономика водещи 

подотрасли са машиностроенето, инструменталното 

производство, производството на пластмасови 

изделия.

ИНДУСТРИАЛЕН ПРОФИЛ



ГАБРОВО

Габрово е водещ образователен център в региона. 

Индикатор за доброто качество на образованието са 

резултатите от държавните зрелостни изпити след XII 

клас. 

Учениците от училищата в града постигат високи 

резултати на изпитите по чужд език, а резултатите по 

математика класират общината на едно от челните 

места в страната. 

Габрово е една от общините в страната с най-нисък дял 

на отпаднали ученици.

ОБРАЗОВАНИЕ



ГАБРОВО

Чистият планински въздух и приятният климат ще ви 

накарат да прекарвате повече време на открито. Ако 

имате планински велосипед, ще откриете пътеките в 

Стара планина и по поречието на река Янтра. 

В Габрово може да практикувате популярните в 

България футбол, волейбол и атлетика, но и още около 

30 вида спорт в над 40 клуба. През зимата има добри 

условия за ски на най-голямата старопланинска 

поляна Узана с 8 ски писти, някои подходящи и за 

малки деца. 

СПОРТ



ГАБРОВО

Културният живот в областта е сравнително интензивен. 

Относителният брой на посещенията в музеите в областта е 

пет пъти по-висок от средния за страната, с което областта 

заема челното място. През 2017 г. броят им достига 3 405 

посещения на хиляда души при 722 в страната. 

Източник: Институт за пазарна икономика  

КУЛТУРА

https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/gabrovo/


ГАБРОВО

Габрово е на едно от първите места в страната по 

очаквана продължителност на живота. За това има 

значение добре развитата зелена система (около 63 кв. 

м. средно на един жител) и чистотата на въздуха 

(нивата на фини прахови частици и азотен оксид са 

едни от най-ниските в сравнение с други европейски 

градове). Но има и друг важен фактор - в Габрово ще 

откриете добро ниво на здравеопазване и развита 

мрежа от болници и медицински центрове.

ОКОЛНА СРЕДА



ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ 
В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА 

ГАБРОВО
2019 – 2020



НАЦИОНАЛНА 
АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

www.nag-school.org



НАЦИОНАЛНА 
АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

Априловата общност мотивира ученика да открие в 

себе си усърдие и воля, да разпознае в учителите си 

ментори и в съучениците си приятели и съмишленици, 

за да може и знае повече, да постига мечтаното.

www.nag-school.org



НАЦИОНАЛНА 
АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

Наследник и продължител на идеите на Първото 

новобългарско светско училище, гимназията посреща 

своите възпитаници в емблематична сграда, 

архитектурен паметник на културата.

www.nag-school.org



НАЦИОНАЛНА 
АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

Символ на българското образование, пазител на 

вековна традиция, гимназията се проектира в 

съвременността чрез партньорство с БАН, Българо-

американската комисия за образователен обмен 

Фулбрайт, DSD1, Кеймбридж училищата и ЮНЕСКО.

www.nag-school.org



НАЦИОНАЛНА 
АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

Ученикът открива заложбите си, като списва 

училищния вестник, участва в изявите и състезанията 

на историческия клуб Млади възрожденци, на клуба по 

дебати на английски език BEST, режисира и играе 

спектакли на чужд език или открива Киноклуба и 

Развлекателния софтуер.

www.nag-school.org



НАЦИОНАЛНА 
АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

Профил Чужди езици

I език - английски, II език - немски/френски

I език немски, II език английски

I език английски, II език испански

Профил Хуманитарни науки

За първи път специалност Бизнес администрация от 

професия Офис мениджър.

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ВИ ПРЕДЛАГА

www.nag-school.org



НАЦИОНАЛНА 

АПРИЛОВСКА 

ГИМНАЗИЯ

www.nag-school.org



ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ

www.pmg-gabrovo.bg



МАТЕРИАЛНА БАЗА

Гимназията разполага с уютни и просторни класни стаи, 

оборудвани с екрани, мултимедии и лаптопи, шест  

компютърни кабинета и две учебни лаборатории с 

непрекъснат достъп до Internet и WiFi, 3D принтер, 

мултимедийна техника. Кабинетите по природни науки са 

оборудвани с интерактивен дисплей и софтуер на MozaBook. 

Училището разполага с кабинет по китайски език, 

съвременна библиотека, обновен закрит плувен басейн, 

физкултурен салон, фитнес зала, зала за шах, открита спортна 

площадка с изкуствена настилка.

www.pmg-gabrovo.bg

АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

Иновативно училище за учебната 2018 – 2019 г. 



МАТЕРИАЛНА БАЗА

В гимназията са въведени кабинетна система на обучение и 

електронен дневник. Създадени са специализирани 

кабинети по всички учебни предмети. Акцентира се върху 

визуализацията в урочните единици. Разширена е 

виртуалната среда и електронно представяне на процесите, 

свързани с обучението, организацията и управлението на 

училището. Внедрена е система за интегрирани услуги на 

Microsoft Office 365®  към мрежата на училището. Въведени 

са и Google приложения, осигуряващи качествена промяна 

на общуването в училищната общност.

АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

www.pmg-gabrovo.bg



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Школи по математика, информатика, природни науки, 

техническо чертане и др.

Проект „Практични финанси“ за повишаване финансовата 

грамотност на учениците

Проект „Естетизиране на училищната среда“ по национална 

програма „За чиста околна среда“

Китайски език и култура

Хорова формация, театрална формация, клубове по интереси

Проект за гражданско образование "Лидери на бъдещето", 

реализиран от ученическия съвет в гиназията и ИМКА

АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

www.pmg-gabrovo.bg



ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ВИ ПРЕДЛАГА

профил Математически с интензивно изучаване на 

английски език;

профил Математически с интензивно изучаване на 

немски език;

профил Природни науки с интензивно изучаване 

на английски език;

професия „Системен програмист” с интензивно 

изучаване на английски език.

АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

www.pmg-gabrovo.bg



ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА 
ГИМНАЗИЯ

АКАД. ИВАН 
ГЮЗЕЛЕВ

www.pmg-gabrovo.bg



pgt.gabrovo.bg

ПЕНЧО СЕМОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 



МАТЕРИАЛНА БАЗА

Училището разполага с 2 компютърни кабинета, учебен 

хотел с 80 места, 3 работилници по готварство, 2 кабинета по 

сервиране и барманство, учебен ресторант, общежитие с 60 

места. Всички те са реновирани и модерно оборудвани със 

средства по национални програми на МОН и европейски 

проекти.

Гимназията подготвя кадри за икономиката и туризма чрез 

актуални и необходими за пазара на труда специалности.

ПЕНЧО СЕМОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

pgt.gabrovo.bg



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Учениците  развиват творческите си умения в извънкласни 

дейности в областта на кулинарното изкуство, историческото 

наследство, природните науки, анимацията, спорта и 

туризма.

Професионалната гимназия, единствена в страната, спечели 

две първи места в националните състезания по професии 

през 2018 г.

ПЕНЧО СЕМОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

pgt.gabrovo.bg



ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ВИ ПРЕДЛАГА

Икономика и мениджмънт

Организация на хотелиерството

Производство и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения

Производство на кулинарни изделия и напитки

Производство и преработка на мляко и млечни 

продукти

pgt.gabrovo.bg

ПЕНЧО СЕМОВ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 



ПРОФЕСИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ ПО 
ТУРИЗЪМ

ПЕНЧО СЕМОВ

pgt.gabrovo.bg



ptg-gabrovo.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ



МАТЕРИАЛНА БАЗА

седем компютърни и един лингвистичен кабинет;

две модерни лаборатории по автоматизация и 

електроника, оборудвани със стендове, показващи 

автоматизираните процеси;

модерен интерактивен кабинет по безопасност на 

движението и съвременни стендове за диагностика на 

автомобили;

лаборатории по аналогова и цифрова схемотехника и 

по асемблиране на РС, снабдени със съвременна 

електронна и компютърна техника;

цифрови визуализатори и мултимедийни проектори.

Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ptg-gabrovo.com



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ:

Дигитална креативност

Технологии

Математика

Гражданско образование

Спортни отбори, отговарящи на интересите на 

учениците

Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ptg-gabrovo.com



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Училището работи съвместно с Австрийската стопанска 

камара и Министерството на образованието, като прилага  

дуалната форма на обучение. Учениците от 11 клас два дни в 

седмицата работят в реална производствена среда и 

получават трудово възнаграждение. От втория учебен срок 

на учебната 2018 / 2019 учениците в дуалната форма на 

обучение и в професии с очакван недостиг на пазара, 

получават стипендии.

Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ptg-gabrovo.com



ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ВИ ПРЕДЛАГА

Компютърна техника технологии 

осигурява специалисти за IT индустрията дава 

възможност за бърза реализация и високи доходи. 

Приложно програмиране 

обучава програмисти, които намират добра 

реализация в IT индустрията и  дава възможност за 

високи доходи.

Мехатроника

дуална форма на обучение - съвременна специалност 

в областта на автоматизацията, осигуряваща сигурна 

реализация във водещите производствени фирми.

Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ptg-gabrovo.com



ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ВИ ПРЕДЛАГА

Автотранспортна техника

изучава съвременните автомобили и подготвя 

висококвалифицирани кадри за автотранспортния 

бизнес. Завършилите специалността получават 

безплатно свидетелство за управление на МПС кат. В.

Промишлена електроника

съчетава електронизацията на промишлеността и 

бита, като подготвя кадри по електроника и 

електротехника, намиращи сигурна реализация в 

промишления и в битовия сектор.

Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ptg-gabrovo.com



ПРОФЕСИОНАЛНА 
ТЕХНИЧЕСКА 
ГИМНАЗИЯ

Д-Р НИКОЛА 
ВАСИЛИАДИ

ptg-gabrovo.com



www.raichokarolev.com

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

РАЙЧО КАРОЛЕВ



МАТЕРИАЛНА БАЗА

СУ "Райчо Каролев" - Габрово предлага образователна среда, 

отговаряща на съвременното обучение - самостоятелни 

класни стаи, 8 специализирани кабинета, оборудвани с 

мултимедия и компютри, интерактивна дъска, ресурсен 

кабинет, подновени спортни игрища за футбол, волейбол, 

баскетбол, тенис с изкуствено тревно покритие и 

лекоатлетическа писта с тартаново покритие, гимнастически 

съоръжения, два физкултурни салона, занимания по шахмат.

www.raichokarolev.com

РАЙЧО КАРОЛЕВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ



РАЙЧО КАРОЛЕВ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

за чуждоезиково и компютърно обучение

за работа по проекти, 13 групи по интереси

за участие в състезания, конкурси и олимпиади

да бъдете част от традиционно силните отбори по 

хандбал, волейбол, футбол, бадминтон, лека 

атлетика, карате и др.

за ползване на медицински, дентален и ресурсен 

кабинет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

www.raichokarolev.com

В СУ "Райчо Каролев" Вие имате възможност:



ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ВИ ПРЕДЛАГА

Профил Физическо възпитание и спорт

една паралелка с 26 ученици, след завършен VII клас, 

срок на обучение 5 години

www.raichokarolev.com

РАЙЧО КАРОЛЕВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ



www.raichokarolev.com

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

РАЙЧО 
КАРОЛЕВ



www.souotecpaisii.com

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

ОТЕЦ ПАИСИЙ



МАТЕРИАЛНА БАЗА

Учениците в начален етап на обучение са в самостоятелни 

класни стаи в отделен учебен корпус, което е изключително 

важен фактор за нормалния учебен процес и  спокойствието 

на учениците.  

Училището е с 5 корпуса, в които са разположени 33 класни 

стаи, 10 кабинета, 4 компютърни кабинета, кабинети по 

архитектура, дизайн, 2 физкултурни салона и  фитнес зала. В 

откритата спортна база има хандбално, две баскетболни, едно 

футболно и три за народна топка игрища, площадка за 

обучение по безопасност на движение по пътищата, 

разположени на 26 825 кв. м площ.

Кабинетна система на обучение с интерактивни дъски, 

мултимедийни дисплеи; подвижен компютърен кабинет, 

оборудван с лаптопи и таблети. Изградена wi-fi мрежа с 

неограничен достъп до интернет.

ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
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МАТЕРИАЛНА БАЗА

В училището се осъществява професионално обучение по 

новите за града специалности „Интериорен дизайн“, 

„Графичен дизайн“, както и утвърдената „Строителство и 

архитектура“. 

Завършилите тези специланости ученици получават III 

квалификационна степен на професионално образование.

ОТЕЦ ПАИСИЙ
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ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

В областта на математиката:

1. Интерактивен графичен дизайн (2-6 клас) - Направление 

"Дигитална креативност"

2. IT Математика (1-4 клас) /Дигитална математика/ -

Направление "Математика", поднаправление

"Математическо моделиране"

3. Визуално програмиране (1-6 клас) - Направление 

"Дигитална креативност", поднаправление

"Програмиране и роботика"

4. Основи на уеб програмирането (7-12 клас) - Направление 

"Дигитална креативност", поднаправление

"Програмиране и роботика"

Литературата,  изкуства и спорт: хандбал, футбол, волейбол, 

баскетбол.

Сформирани са 13 групи в занимания по интереси.
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ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ВИ ПРЕДЛАГА

Специалност: Графичен дизайн

Професия: Графичен дизайнер

Създава и редактира графични изображения и 

видео, работи с цвят, форма и текст; работи с 

графични компютърни програми.

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Специалност: Строителство и архитектура

Професия: Строителен техник

Организира строителни дейности,съставя и разчита 

техническа документация, използва геодезична 

техника, използва компютърни програми за 

изготвяне на инвестиционни проекти.
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ОЧАКВАМЕ ВИ!


