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ДЪРЖАВЕН   ПЛАН – ПРИЕМ   

на училищата от област Разград 

за учебната 2017 / 2018 година 

  

 

Община Завет: 

1. СУ „Св.Св.Кирил и Методий”- Завет          

 прием след завършен VII клас  
– профилирана паралелка – „Природни науки“ ; 

- профилирана паралелка  -„Софтуерни и хардуерни науки" 

 прием след завършен VIII клас – една паралелка - Непрофилирана подготовка 

2. ПГЗ „Кл.А.Тимирязев” 

 прием след завършен VII клас – една паралелка – професия „Агроеколог“, специалност 

„Агроекология“  

 прием след завършен VIII клас – една паралелка – професия „Икономист“, 

специалност „Земеделско стопанство“ 

- една паралелка професия „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност 

„Механизация на селското стопанство“ 

 

Община Исперих: 

1. Профилирана гимназия „Васил Левски”- Исперих 

 прием след завършен VII клас  
– профил „Математически“ - информатика 

- профил „Природни науки“ - БЗО 

- профил „Обществени науки“ – ГИ 

- профил "Икономическо развитие" 

 прием след завършен VIII клас –  

- профил „Природоматематически“ - БЗО 

- профил „Технологичен“ – Информационни технологии 

- профил „Технологичен“ – Предприемачество и бизнес 

 

2. ПГСС „Хан Аспарух” - Исперих  

  прием след завършен VII клас  
–  професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“; 

- професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското 

стопанство“; 

- професия „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването 

в хотелиерството“ 

- професия „Фермер“, специалност „Земеделец“ 

- професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Хранително-

вкусова промишленост“ - ПУ 
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 прием след завършен VIII клас  
– професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“; 

- професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на 

селското стопанство“; 

- професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска продукция“; 

- професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Селски 

Туризъм“; 

     - професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост“, специалност 

„Хранително-вкусова промишленост“ - ПУ 

-професия „Растениевъд“, специалност „Растителна защита“ – задочна форма на 

обучение 

 

Община Кубрат: 

1. СУ „Христо Ботев” - Кубрат 

 прием след завършен VII клас 

- Профил „Чужди езици”; 

- Профил „Обществени науки“ 

- Профил „Природни науки“ 

    – професия „Работник в заведение за хранене и развлечение“, специалност 

„Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ - 

ПУ– I степен на професионална квалификация. 

 прием след завършен VIII клас 

 – една паралелка - Непрофилирана подготовка 

-  Профил „Информационни технологии”; 

- професия „Озеленител“, специалност „Цветарство“ - ПУ– I степен на 

професионална квалификация. 

         

2. Професионална гимназия – гр. Кубрат  -  

  прием след завършен VII клас  
– професия „Моделиер-технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от текстил“; 

- професия „Ресторантьор“ , специалност „Кетъринг“; 

 прием след завършен VIII клас  
– професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден 

бизнес“; 

- професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“; 

- професия „Оператор в производството на облекло“, специалност „Производство на 

облекло от текстил - 0,5 - ЗФО“; 

професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“ – 

0,5 – ЗФО. 

                         

Община Лозница: 

1. СУ „Христо Ботев”- Лозница 

 прием след завършен VII клас  
– профил „Природни науки“ - Биология и здравно образование с английски език 

                   

2. ПГВМЗ „Ал.Стамболиски”- Лозница  

  прием след завършен VII клас  
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–  професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“; 

- професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска продукция“; 

- професия „Ветеринарен техник“, специалност „Ветеринарен техник“; 

 прием след завършен VIII клас  
- професия „Фермер“, специалност „Земеделец“; 

- професия „Ветеринарен техник“, специалност „Ветеринарен техник“; 

 

 

Община Разград: 

1. ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”- Разград  

   прием след завършен VII клас 

- Профил „Чужди езици” - АЕ/НЕ 

- Профил „Чужди езици” - АЕ/ИСП 

-Профил „Чужди езици” - АЕ/РЕ 

- Профил „Чужди езици” - НЕ/АЕ 

  

2. ПМГ „Акад.Н.Обрешков” - Разград 

 прием след завършен VII клас 

-  Профил „Математически” 

-  Профил „Софтуерни и хардуерни науки” 

-  Профил „Природни науки” 

-  Профил „Икономическо развитие” 

 

3. СУ „Христо Ботев” - Разград 

  прием след завършен VII клас 

- Профил „Предприемачески”; 

 прием след завършен VIII клас  
– Профил „Технологичен“ – "Предприемачество и бизнес” 

                             

4. Спортно училище - Разград  

                           прием след 6 клас 

 профилирана паралелка - Спорт – борба, бокс, футбол / 

 

5. ПГИ „Робер Шуман”- Разград 

  прием след завършен VII клас  
–  професия „Данъчен и митнически посредник“, специалност „Митническа и данъчна 

администрация “; 

- професия „Финансист“, специалност „Застрахователно и осигурително дело“; 

- професия „Оперативен счетоводител “, специалност „Оперативно счетоводство “; 

- професия „Ресторантьор “, специалност „Производство и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения “; 

 прием след завършен VIII клас  
- професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт “;0,5 

- професия „Сътрудник в маркетингови дейности “, специалност „Маркетингови 

проучвания “;  0,5 

професия „Готвач “, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки “; 
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6. ПТГ „Шандор Петьофи”- Разград 

 прием след завършен VII клас  
–  професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и 

технологии “; 

- професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране “; 

- професия „Техник на електронна техника “, специалност „Промишлена електроника “; 

- професия „Електротехник “, специалност „Електрообзавеждане на производството“; 

- професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации “, специалност 

„Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“; 

 прием след завършен VIII клас  
- професия „Машинен техник“, специалност „Технология на машиностроенето “- 0,5; 

- професия „Мехатроника “, специалност „Мехатроника “ – 0,5; 

- професия „Техник на компютърни системи “, специалност „Компютърни мрежи“ . 

 

7. ПГХТБТ „Мария Кюри”- Разград 

 прием след завършен VII клас  
–  професия „Биотехнолог“, специалност „Технология в биопроизводствата “; 

- професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в 

химичните производства “ 

 прием след завършен VIII клас  
- професия „Химик-технолог“, специалност „Технология на фармацевтични и 

парфюмерийно-козметични продукти“; 

- професия „Лаборант “, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в 

химичните производства “; 

- професия „Лаборант “, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в 

химичните производства “- ЗФО; 

 

8. ПГТС „Христо Смирненски” - Разград                     

 прием след завършен VII клас  
–  професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автомобилна 

мехатроника“; 

- професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна 

техника“; 

 прием след завършен VIII клас  
–  професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автомобилна 

мехатроника“- 0.5; 

 –  професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна 

техника“; 

- професия „Строител “, специалност „Вътрешни облицовки и настилки“ – 0.5;       

 - професия „Строител “, специалност „Вътрешни облицовки и настилки“ - ЗФО                                               

 

9. ПГССХВТ „Ангел Кънчев” – Разград 

 прием след завършен VII клас  
- професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското 

стопанство“; 

- професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“ - ПУ 

  прием след завършен VIII клас  
– професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на 

селското стопанство“; 

- професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска продукция“ - 

ЗФО 
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- професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“ - ПУ 

 

10. ПГ по облекло „Станка Николица Спасо – Еленина”- Разград  

 прием след завършен VII клас  
– професия „Моделиер-технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от текстил“; 

- професия „Козметик“, специалност „Организация и технология на козметичните 

услуги“ 

- професия „Шивач“, специалност „Шивачество“ - ПУ 

 прием след завършен VIII клас  
– професия „Дизайнер“, специалност „Моден дизайн“ – 0,5; 

- професия „Козметик“, специалност „Организация и технология на козметичните 

услуги“ – 0,5; 

- професия „Шивач“, специалност „Шивачество“ - ПУ 

- професия „Оператор в производството на облекло“, специалност „Производство на 

облекло от текстил  “  – ЗФО. 

 

Община Самуил:       СУ „Св.Св.Кирил и Методий”-  с.Самуил – 

 прием след завършен VII клас - две паралелки – профил „Природни науки“ 

 прием след завършен VIII клас - две паралелки - Непрофилирана подготовка 

 

Община Цар Калоян: СУ „Хр. Ботев” – Цар Калоян – 

 прием след завършен VII клас - една профилирана паралелка – профил  

„Хуманитарни науки“  

 прием след завършен VIII клас - една профилирана паралелка – профил  

„Хуманитарен“  

 

 

 

Изготвил: 

Г. Пантелеева 

 ст. експерт по ОСО 

 

 

НАЧАЛНИК  НА  РИО - РАЗГРАД 

АТАНАС  ДОНЧЕВ 

                                                                                                                                          

 


