
                         

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

“КОСТА ПЕТРОВ”, С. БОРОВАН 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

2022/2023 година 

Станете част от нас!                      

 СПЕЦИАЛНОСТ 

Електрообзавеждане на  

транспортна техника 

ПРОФЕСИЯ 

Електромонтьор 

II  СПК 

  

 СПЕЦИАЛНОСТ  
Автотранспортна техника 

ПРОФЕСИЯ 

Монтьор на транспортна  

техника 

II  СПК 

  

 СПЕЦИАЛНОСТ 

Помощник-възпитател в  

отглеждането 

и възпитанието на деца 

ПРОФЕСИЯ 

Помощник-възпитател 

III СПК 

  

 СПЕЦИАЛНОСТ 

Спедиция, транспортна  

и складова логистика 

ПРОФЕСИЯ 

Спедитор-логистик 

III СПК 

 ,  

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 атрактивни 

специалности с модерни 

кабинети, техника и 

квалифицирани 

преподаватели; 

 безплатен транспорт до 

училище; 

 участие в проекти; 

 възможност за 

професионална 

реализация след успешно 

завършване на 

обучението; 

 автомобилен парк, 

модерна техника и 

оборудвани работилници; 

 полигон за водачи на 

МПС; 

 стипендии; 

 участие  в състезания на 

областно, национално и 

международно ниво.  

Подаване на документи за участие 

в приема на ученици 

05 – 07 юли 

2022 г. 

Записване на приетите ученици на 

първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране 

от 13 до 15 

юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на 

втори етап на класиране 

21-22 юли 

2022 г. 

Подаване на документи за участие 

в трети етап на класиране 

26 – 27 юли 

2022 г. 

Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране 

до 03 август 

2022 г. 

Попълване на незаетите места 

след трети етап на класиране и 

записване 

08 септември 

2022 г. 

Утвърждаване на осъществения 

държавен план-прием  

до 14 

септември 

2022 г. вкл. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. Заявление за участие в класиране с подредени 
желания. 
2. Копие от удостоверението за завършен седми 
клас. 
3. Копие на служебна бележка за оценките от 
положените приемни изпити. 
4. Копие на медицинско свидетелство, 
удостоверяващо обстоятелствата по чл. 26, ал. 1, т. 3. 

            Подалите документи за прием в VIII клас, 
се класират по бал, формиран от: 
1. Удвоения брой точки от националното външно 
оценяване по Български език и литература и 
Математика. 
2. От свидетелството за завършено основно 
образование, преобразувани в точки оценките по 
География и икономика и Физика и астрономия. 

 Максималният брой точки е 500 

За контакти:  с. Борован, oбл. Враца, ул. „Рашо Трифонов“ № 2, тел. 09147/21-28, email: pg_borovan@abv.bg 
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