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СЛЕД СЕДМИ КЛАС

„Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“ - СВИЩОВ

П Д Т Г 
џ Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар – оригинал.
Записването се извършва в ПДТГ „Д. Хадживасилев” след всеки етап на класиране.

џ Медицинско свидетелство – оригинал.

Необходими документи за кандидатстване:

џ Свидетелства за завършено основно образование;

Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

џ Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;

Необходими документи за записване:
џ Заявление за записване /попълва се на място/;
џ Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

Икономист-информатик/
Икономическа информатика

Икономист/
Икономика и мениджмънт”

Организатор на туристическа 
агентска дейност/
Организация на туризма 
и свободното време

Организатор интернет 
приложения/
Електронна търговия

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

БЕЛ Математика

БЕЛ Математика

БЕЛ Математика

БЕЛ Математика

БЕЛ Математика

БЕЛ Математика

БЕЛ Математика

БЕЛ География

Професия/Специалност Интензивно изучаване 
на чужд език

Разширено изучаване 
на чужд език

Приемни изпити 
от НВО

Балообразуващи
предмети

- - -

- - -

- - -

- - -

КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ „ЕРАЗЪМ+“

Граждани на Европа и света 
в дигитална среда

Запознай се с непознатото Информационни технологии
в екскурзоводството

Клиб „Редактор“ Клуб „Слово“ Секция „Баскетбол“

STEP to STEM - 
Румъния

Икономисти на бъдещето - 
Испания

Мечтая да бъда действащ 
предприемач - Словакия

Младежки обмен - 
Полша

Младежки обмен - 
Румъния

Младежки обмен -
Словения

Младите хора - от безработица 
към заетост - Белгия

Съвременни тенденции в 
дуалното обучение - Испания

Успешни практики в проф. 
бучение в туризама - Турция

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА МОН

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ПРИЕМ 2022-2023

Бизнесът преподава Изграждане на училищна 
STEM-среда

Иновации в действие

Отново заедно Образование за
утрешния ден

Подкрепа за дуалната 
система на обучение

 (+359 631) 6 43 84  dtg.svishtov@gmail.com dtg-svishtov.com ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов



џ Фондация „Д. Хадживасилев“, активно подпомагаща дейността на гимназията.

Ние осигуряваме:

џ Безплатен транспорт за пътуващи ученици;

Нашите предимства:
џ Завършилите ученици получават ДИПЛОМА за завършено средно образование и 

СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация;
џ Качествена общообразователна и професионална подготовка;
џ Обучение по чужд език – интензивно/разширено изучаване; чужд език по професията, за 

съответното професионално направление; изучаване на френски/руски като втори чужд език;
џ Съвременна образователна среда – модерно оборудвани кабинети по теория и практика на 

професията;
џ STEM център;
џ Фитнес зала и училищна библиотека;

џ Безплатни учебници за нуждаещи се ученици;
џ Ученическо общежитие;

џ Стипендии за:

 - на ученици без родители.

 - отлични  резултати;
 - на ученици с трайни увреждания;

ИЗБЕРИ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ!
Ние ще ти помогнем да успееш!

Стани лидер!

џ Възможности за сертифициране на компетентности 
на учениците с международно признат документ от 
Cisco Systems – по компютърни мрежи;

џ Кариерно консултиране в специализиран Център за 
кариерно консултиране и предприемачество, 
функциониращ от над 10 години.

Ние предлагаме:
џ Възможност за развитие на лидерски умения и 

компетенции, чрез: участие в олимпиади, състезания 
и конкурси; работа в учебно-тренировъчни фирми;

џ Участие в разнообразни извънкласни форми – 
клубове за занимания по интереси в свободното 
време;

џ Участие в международни проекти с партньорски 
организации;

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

џ създават динамични сайтове в Интернет;
џ работят със системи за електронни разплащания;

Трета степен на професионална квалификация – срок на 
обучение 5 години.

Възможна реализация:
џ в маркетингови агенции, банки и застрахователни дружества;
џ в търговията, транспорта, държавната администрация, като 

аналитици, проектанти, експерти, консултанти;
џ знанията и уменията позволяват заемане на длъжността „Уеб 

дизайнер”.

Разширено изучаване на английски език.

Учениците ще могат да:
џ проектират, разработват и поддържат електронни продукти ;
џ разработват програмен код с използване на алгоритми и 

структури от данни;

џ ползват различни търговски и банкови услуги в Интернет;
џ създават рекламни и печатни материали.

Възможна реализация:

џ организация на производството, 
организация на труда;

џ транспорт, туризъм, търговия, 
реклама.

џ селско стопанство;

џ икономист – външна търговия, 
данъчно облагане, доходи и 
жизнен стандарт;

џ индустриални отношения;

џ социални грижи и подпомагане, 
социално осигуряване, социално 
застраховане;

Интензивно изучаване на английски език.

џ Организират и ръководят маркетинговата дейност;
џ Осъществяват контакт с клиенти, водят търговски 

преговори, сключват сделки, извършват продажби;
џ Следят приходите, разходите и финансовия резултат от 

дейността на фирмата;

Трета степен на професионална квалификация – срок на 
обучение 5 години.

џ Участват в управлението на фирмата;
Учениците ще могат да:

џ Работят със счетоводна, банкова и данъчна документация;
џ Участват в управлението и анализа на финансово-

икономическото състояние.

Трета степен на професионална квалификация – срок на 
обучение 5 години.

џ информират и консултират клиенти във връзка с покупката и 
потреблението на туристически продукти и/или услуги;

Разширено изучаване на английски език.

Учениците ще могат да:
џ организират туристическо обслужване;

џ осъществяват посредничество, резервиране, продаване и 
реализиране на туристически продукти и/или услуги;

џ извършват плащания, водят сметки, изготвят счетоводни 
документи и отчети.

Възможна реализация:

џ организират туристическа агентска дейност;

џ екскурзоводи;
џ аниматори;
џ мениджъри на хотели;
џ управители на заведения;
џ да стартират и ръководят самостоятелен бизнес.

џ туристически агенти;

Интензивно изучаване на английски език.

џ работят със специализиран софтуер за счетоводство или 
управление на бизнеса, текстови редактори, електронни 
таблици;

Учениците ще могат да:

Трета степен на професионална квалификация – срок на 
обучение 5 години.

џ въвеждат, редактират и обработват данни, свързани с 
дейността на фирмата;

џ изготвят отчети, презентации, работят с бази от данни;
џ ползват разнообразни периферни устройства;
џ разчитат и пишат програмен код;
џ да създават и обслужват фирмени сайтове.

џ Мениджъри на екипи;

џ Специалисти по снабдяване и 
пласмент;

џ Специалисти - човешки ресурси;

Възможна реализация:

џ Специалисти - деловодство и 
архив;

џ Аналитични специалисти по про-
грамно осигуряване на компю-
търни системи;

џ Специалисти по маркетинг.

џ Банкови служители и оператори - 
въвеждане на данни;

Специалност: 
Професия:

Специалност:
Професия:

Специалност:
Професия:

Специалност:
Професия:

„Електронна търговия”
„Организатор интернет приложения“

„Икономическа информатика”
„Икономист-информатик“

„Икономика и мениджмънт”
„Икономист“

„Организация на туризма и свободното време”
„Организатор на туристич. агентска дейност“


