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В А Ж Н И  С Р О К О В Е  
З А  П Р И Е М  С Л Е Д  V I I  К Л А С  

Първо класиране: 

 Подаване на документи за участие в приема: 05 – 07 

юли 2022 г. 

 Обявяване на списъците с приетите ученици : до 12 юли 

2022 г. 

 Записване на приетите ученици на първи етап на класи-

ране или подаване на заявление за участие във втори 

етап на класиране: 13 до 15 юли 2022 г. 

 
Второ класиране: 

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране: до 20 юли 2022 г. 

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 21 

до 22 юли 2022 г. 

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране: 25 юли 2022 г. 
Трето класиране: 

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране:  

26 – 27 юли 2022 г. 

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране: 29 юли 2022 г. 

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:     

1 до 2 август 2022 г. 

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране:  до 03 август 2022 г. 

 

 

ЗАЛА ЗА КЕТЪРИНГ 

53 ГОДИНИ ПГОТ ”СВ.ИВАН РИЛСКИ” 

ПГОТ “Св.Иван Рилски”- гр. Перник предлага безплатно  

общежитие на всички желаещи наши ученици на адрес: 

гр.Перник, кв.„Мошино”, ул.„Максим Горки”, бл.11, вх.Б, 

ет.3 и 4.  

КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ СЪС  СВОБОДЕН 

ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ 

КАБИНЕТ  

ПО БАРМАНСТВО 

КАБИНЕТ  

ПО СЕРВИРАНЕ 



СПЕЦИАЛНОСТ 

 
Срок на обучение - 5 години.  

Професия:    

Степен на професионална квалификация: IIІ - та 

Специалността “Рeкламна 

графика“ е актуална, модер-

на, желана и перспективна 

специалност, гарантираща 

100% реализация на пазара 

на труда и успешно кариер-

но развитие.  

Рекламната графика е художес-

твена форма на съвременните 

комуникации, съчетаваща гра-

фичния дизайн, плаката и диги-

талните технологии. . 

Реализация:  
Завършилите могат да се реа-

лизират като специалисти в 

областта на рекламата както в 

туризма, ресторантьорството, 

търговията, така и във всички 

други сектори. 

ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС 

СПЕЦИАЛНОСТ 

Организация на Хотелиерството 
Срок на обучение - 5 години 

Професия:  Хотелиер 

Степен на професионална квалификация: IIІ - та 

Хотелиерът  може да работи като:  

управител на хотел; 

управител на пансион;  

управител на мотел; 

управител на къща за 
гости; 

ръководител отдел в 
хотел; 

администратор в хотел  

СПЕЦИАЛНОСТ 

КЕТЪРИНГ 
Срок на обучение - 5 години.  

Професия:  Ресторантьор 

Степен на професионална квалификация: IIІ - та 

 
Кетъринг е цялостно 
подготвяне и провежда-
не на тържества, коктей-
ли, вечери, конферен-
ции, което обхваща дос-
тавка, аранжиране и 
сервиране на храни и 
напитки, декорация на 
зали за мероприятия, 
така че да се превърнат 
в запомнящо се съби-
тие, оформено и изпъл-
нено от професионалис-
ти.  
 

Ресторантьорът  проуч-

ва търсенето и предла-

гането на кетърингови 

услуги, разработва, 

предлага, организира 

и контролира кетърин-

говото събитие, отгова-

ря за прилагането на 

процедурите и изиск-

ванията за осигурява-

не на безопасност.  

Успешно завършилите спе-

циалността могат да се реа-

лизират като специалисти 

във фирмите, занимаващи 

се с кетърингови услуги, 

големи ресторанти, вериги 

заведения за обществено 

хранене, да започнат собст-

вен бизнес или продължат 

образованието си във ВУЗ.  

Обучението по тази специаност 

дава знания и формира умения за:  

• ролята на графичното изобра-

жение за успешните продажби; 

• разработването и прилагането 

на графичния дизайн в рекла-

мата; 

• провеждане на практиките в 

модерно оборудвано с профе-

сионална техника ателие по 

дизайн и компютърни кабине-

ти, както и в реална работна 

среда във фирми от бранша. 

Гимназията работи по ня-

колко международни про-

екта, с което се  дава  въз-

можност на учениците да 

обменят опит със свои 

връстници  от Румъния, 

Словакия, Турция, Полша и 

Португалия. 

Разполагаме  с най-

съвременната материална 

база за обучение, със 

смарт телевизори във вся-

ка класна стая и работим с 

много и различни образо-

вателни платформи. 

Професията дава въз-
можност за заемане на 
длъжности в туристи-
чески и хотелски комп-
лекси, хотелски вериги, 
хотели, ресторанти, във 
фирми и организации за 
контрол на качеството в 
хотелиерството и ресто-
рантьорството, в почив-
ните комплекси и  в 
къмпингите. 


