
 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. 

БЕЗ ИЗПИТ за проверка на способностите!!!  

Уважаеми бъдещи осмокласници и родители/ настойници на 

осмокласници! 

ПРИЕМ за учебната 2020/2021 година 

в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ се осъществява 

в следните проф. направления и специалности: 

Направление „ ИЗКУСТВО“, професия „ ДИЗАЙНЕР“,  Специалности:  

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на италиански език 

Ново! ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на немскии език 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на английски език 

МОДЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на френски език 

РЕКЛАМНА ГРАФИКА с разширено изучаване на английски език 

БАЛООБРАЗУВАНЕ за учебната 2020/2021 година 

Максимален брой точки – 500т. 
3 x брой точки НВО по БЕЛ 

1 x брой точки НВО по МАТЕМАТИКА 

1 x брой точки (оценка) от Изобразително изкуство- уч. предмет от Свидетелството за 

основно образование – макс. 50 ч. 

1 x брой точки (оценка) от Информационни технологии- уч. предмет от 

Свидетелството за основно образование – макс. 50 ч. 

Важно! Оценките от Свидетелството за основно образование се приравняват по сл. 

начин: 

• Отличен (6) - 50 точки   • Мн. Добър (5) - 39 точки   • Добър (4) - 26 точки 

• Среден 3 -15 точки           Слаб 2 – (0) точки 

График по дейности и дати: 

№ Дейност Срок 

1.   

ДЕН на ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН 

„Елисавета Вазова“ 

 

04 април 2020 г., 

9.00ч. 



2.  Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 

онлайн  

 

Важно!!! 

Уважаеми бъдещи осмокласници, екип от 

квалифицирани и усмихнати 

преподаватели на ПГД „ Ел. Вазова“ с 

удоволствие ще ви помогнат на място, в 

нашето училище с попълване на 

заявленията в платформата за online 

кандидатстване.  
Необходимо е сканирано копие /.pdf/ на медицинско 

свидетелство или оригинал на хартиен носител при избор 

на паралелки от Професионални гимназии. 

 

 

03 – 07 юли 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

8.00 часа- 18.00 часа 

3.  Изпити от Национално външно оценяване( НВО)  

 Български език и литература  

 Математика  

Важно!!! 

Учениците се явяват на изпит от НВО в училището, 

в което се обучават.  

 

09 юни 2020 г., часа 

11 юни 2020 г., часа 

4.  Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране 

до 13 юли 2020 г. 

5.  Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на 

класиране (на място, в ПГД „ Ел. Вазова“) 

до 16 юли 2020 г. 

 

8.00 часа- 18.00 часа 

6.  Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на 

класиране 

 

до 20 юли 2020 г. 

7.  Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране (на място, в ПГД „ Ел. Вазова“) 

до 22 юли 2020 г. 

8.00 часа- 18.00 часа 

8.  Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране 

23 юли 2020 г. 

9.  Подаване на документи за участие в трети етап 

на класиране  

24 – 27 юли 2020 г. 

10.  Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране 

29 юли 2020 г. 

11.  Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране (на място, в ПГД „ Ел. Вазова“) 

30 юли 2020 г. 

8.00 часа- 18.00 часа 

12.  Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране 

до 03 август 2020 г. 

13.  Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване- IV класиране 

до 10 септември 2020 

г.  
 



Важно!!!  

 

 При ЗАПИСВАНЕ в сградата на Професионална гимназия по  дизайн „ 

Елисавета Вазова“, ул. „Балша“ 2 се подават следните документи: 

 оригинал на свидетелство за завършено основно образование 

 служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО 

 оригинал на медицинско свидетелство 

 

 На място се попълва набор от документи, информацията, от които е 

необходима в процеса на обучение. 

 

 ЕТАПИ на завършване в Професионална гимназия по дизайн „Ел. Вазова“: 

ЕТАП НАЧИН НА ЗАВЪРШВАНЕ ДОКУМЕНТ 

I 

гимназиален 

етап 

НВО след X клас 

 БЕЛ 

 Математика  

 Чужд език (по желание на ученика) 

 Дигитални Компетентности 

(по желание на ученика) 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за завършен първи 

гимназиален етап 

I I 

гимназиален 

етап 

ДЗИ след XII клас 

 БЕЛ 

 Учебен предмет от Профес.Подготовка 

Учебен предмет от ООП 9по желание) 

  

ДКИ след XII клас 

 Теория 

 Практика  

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за завършен втори 

гимназиален етап 

 

ДИПЛОМА 

за средно образование 

 

СВИДЕТЕЛСТВО 

 за професионална 

квалификация. 

 

 

 


