
ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ 

ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ

ТЕХНОЛОГИИ

„Проф. д-р Георги Павлов”

гр. София

Удобни транспортни връзки:

Автобус № 77 спирка ул. ”Хайдут Сидер”;

Автобуси № 83, 309 и 310 спирка “Оряхово”;

Трамвай №3 спирка ж.к. “Захарна фабрика”;

Тролеи – 6, 7 спирка “Оряхово”;

Метро – станция  „Вардар”

За контакти:
Тел. : 02/ 8229100 – Директор

Тел: 02/ 8221374 – Канцелария                

e-mail: pghvt_sf@abv.bg

www. pghvt-gpavlov.org

Адрес:
гр. София

район „Илинден”

ул. „Хайдут Сидер” №10
След завършен VIII клас 

Kонкурс по документи; 

Балообразуващи предмети: 

Химия;  Български език и литература;

  Биология.

Класи-

ране

Подаване на 

документи

Записване

I етап 02.07-6.07.2015 08.07.2015

II етап 10.07.2015 15.07.2015

III етап 20.07.2015 22.07.2015

Необходими документи

• Свидетелство за завършено основно
 образование;

• Медицинско свидетелство;

• Заявление за участие в класиране по 
 образец на училището.

ИЗБЕРЕТЕ 

Професионалната си 

квалификация при нас!

Класи -

ране

Подаване на 

документи

Записване

I етап 16.06-19.06.2015 26.06-30.06.2015

II етап 26.06-30.06.2015 06.07-08.07.2015

III етап 10.07-14.07.2015 17.07-20.07.2015

След завършен  VII клас 

След успешно положени изпити по

Български език и литература и

Математика. 

НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА:

• След VІІ клас – 16. 06. 2015 г.

• След VІІІ клас – 02. 07. 2015 г.

• Задочно обучение – 02. 07. 2015 г.

Задочно обучение 

Kонкурс по документи



След завършен VІІІ клас

Специалности:
� Производство на месо, месни продук-

ти и риба

� Производство и  преработка на мляко 

и млечни продукти

� Производство на алкохолни и безал-

кохолни напитки

� Производство на захар и захарни из-

делия

След завършен VІІ клас
С интензивно изучаване на английски език

Специалности:
� Производство на месо, месни продук-

ти и риба

� Производство на захар и захарни из-

делия

НОВО!

ШАНС ЗА ХОРА ОТ РАЗЛИЧНИ 

ВЪЗРАСТИ!

Задочна форма на обучение

Специалност:
� Производство на месо, месни про-

дук ти и риба

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО

Реализация на завършилите ученици:
� Технолози
� Оператори на машини
� Специалисти по качеството

� Управители на фирми

Училището предлага:

� Учебни занятия на 1 смяна

� Практика в реални проиводствени 

условия във водещи фирми

„Тандем-В” ООД

„КОДАП”  ЕООД

„Анимекс 98” ООД

,,Максимум 69” ООД

,,Нестле България” АД

за лица над 16 години със завършено 

основ но образование (8 клас).


