
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА

Връзките с бизнеса в

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ



ПРОГНОЗНИ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

учебна 2023/2024 година
целева 

стойност
изпълнение

Целева стойност % места професионална подготовка 63.72% 65.40%

Целева стойност % места STEM паралелки 55.33% 55.56%

Паралелки с профил „Чужди езици“ 25 25

Максималният брой на паралелките в VIII клас 173 175



УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС 
за учебната 2023/2024 година в област Варна

В състава на област Варна влизат 12 общини със следния брой училища, в които ще се извършва
държавен план-прием: Аврен – 1; Аксаково – 3; Белослав – 2; Бяла – 1; Варна – 26 (25
неспециализирани и 1 специализирани); Ветрино – 1; Вълчи дол – 4; Девня – 1; Долни чифлик
– 2; Дългопол – 3; Провадия – 4; Суворово – 2.

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

СРЕДНИ 

УЧИЛИЩА

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ГИМНАЗИИ

ПРОФИЛИРАНИ 

ГИМНАЗИИ

ОБЕДИНЕНИ 

УЧИЛИЩА

ОБЩО УЧИЛИЩА ПО 

ИЗКУСТВАТА

ОБЩО 

21 18 5 5 49 1 1



НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИЯ ЗА ОБЛАСТ ВАРНА
за учебната 2023/2024 г. за област Варна

Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, гр. Варна:

професия „Техник по комуникационни системи“, 

специалност „Телекомуникационни системи“ 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна:

професия „Оператор в производството на облекло“, 

специалност „Производство на облекло от текстил“ 

Средно училище „Неофит Бозвели“, гр. Варна:

професия „Сътрудник социални дейности“, 

специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ 



ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ
за учебната 2023/2024 г. за област Варна– 4 броя

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест 
Сендов”, гр. Варна:

▪ професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”;

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“, гр. Варна:

▪ професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Пътно-строителна техника”;

Средно училище „Неофит Бозвели“, гр. Варна:

▪ професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело”;

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Суворово:

▪ професия „Екскурзовод”, специалност „Екскурзоводско обслужване”.



СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ НА ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
за учебната 2023/2024 г. за област Варна - 7 броя

Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, гр. Варна:

▪ професия „Корабостроителен техник”, специалност „Корабостроене”;

Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковси”, гр. Варна:

▪ професия „Икономист”, специалност „Търговия”;

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна:

▪ професия „Дизайнер”, специалност „Интериорен дизайн”;

▪ професия „Техник-технолог в дървообработването”, специалност „Мебелно производство”;

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски", гр. Варна:

▪ професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Пътно-строителна техника”;

▪ професия „Строителен техник”, специалност „Строителство и архитектура”;

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев", гр. Варна:

▪ професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия”, 
специалност „Осигуряване на продуктова информация”.



ЗАЩИТЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ 
за учебната 2023/2024 г. за област Варна – 4 броя

Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, гр. Варна:

▪ професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на кораби”;

▪ професия „Корабен техник”, специалност „Корабни машини и механизми”;

▪ професия „Корабоводител, специалност „Корабоводене – морско”.

Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово:

▪ професия „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца”.



СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ 
СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
за учебната 2023/2024 г. от област Варна – 34 броя

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Синдел, община Аврен:

▪ професия „Хлебар-сладкар”, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”;

▪ професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Средно  училище  "Свети Свети Кирил и Методий", гр. Игнатиево:

▪ професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Професионална гимназия „Св. Димитър Солунски“, гр. Белослав:

▪ професия „Корабен монтьор”, специалност „Ремонт на кораби”;

▪ професия „Корабен монтьор”, специалност „Корабни тръбни системи”;

▪ професия „ Корабостроителен техник“, специалност „Корабостроене“.



СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ 
СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
за учебната 2023/2024 г. от област Варна

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“, гр. Варна:

▪ професия „Корабостроителен техник“, специалност „Корабостроене“;

▪ професия „Спедитор - логистик”, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика”;

▪ професия „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота”,специалност „Експлоатация на 
пристанищата и флота”.

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна:

▪ професия „Техник-технолог в дървообработването”, специалност „Мебелно производство”;

▪ професия „Техник-лесовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство“.

Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна:

▪ професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Топлотехника – топлинна, 
климатична, вентилационна и хладилна техника”;

▪ професия „Техник на електронна техника”, специалност „Промишлена електроника”;

▪ професия „Електромонтьор”, специалност „Електрообзавеждане на производството”.



СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ 
СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
за учебната 2023/2024 г. от област Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски", гр. Варна:

▪ професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Пътно-строителна техника”;

▪ професия „Строителен техник”, специалност „Водно строителство”;

▪ професия „Строителен техник”, специалност „Транспортно строителство”.

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн", гр. Варна:

▪ професия „Оператор в производството на облекло”, специалност „Производство на облекло от текстил”.

Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров", гр. Варна:

▪ професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и 
развлечения“;

▪ професия „Готвач ”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

▪ професия „Химик – технолог”, специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно -
козметични продукти”.



СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ 
СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
за учебната 2023/2024 г. от област Варна

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“, гр. Варна;

▪ професия „Лаборант”, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични 
производства”;

▪ професия „Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия", специалност
„Осигуряване на продуктова информация" – 1 паралелка в дневна форма на обучение и 1 в дуална 
форма на обучение.

Професионална техническа гимназия, гр. Варна:

▪ професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Електрически превозни средства”.

Средно училище „Неофит Бозвели", гр. Варна:

▪ професия „Сътрудник социални дейности”, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”.

Професионална гимназия по  земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа, община Вълчи дол:

▪ професия „Техник-растениевъд” , специалност „Трайни насаждения”.



СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ 
СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
за учебната 2023/2024 г. от област Варна

Средно училище „Васил Левски", гр. Девня:

▪ професия „Електромонтьор”, специалност „Електрообзавеждане на производство”.

Професионална гимназия по селско  стопанствo „Иван Владимирович Мичурин", гр. Долни чифлик:

▪ професия „Готвач", специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки".

Средно училище "Свети Климент Охридски", гр. Дългопол:

▪ професия „Готвач", специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Професионална гимназия по селско стопанство „Земя“, гр. Провадия:

▪ професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”;

▪ професия „Техник-растениевъд” , специалност „Трайни насаждения”.

Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм "Цар Симеон Велики", гр. Провадия:

▪ професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и 
развлечения”.

Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово:

▪ професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Пътностроителна техника”.



ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ВАРНА 
за учебната 2023/2024 година

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии 
„Дм. Ив. Менделеев“, гр. Варна: 

▪ професия „Техник - технолог по качеството на храни и напитки”, 
специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и 
напитки”.



Съпоставка на държавен план-прием за последните три години 

62
58

61

106
109

114

2021/2022 2022/2023 2023/2024

профил професия



Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователната 
инфраструктура“ на Националния план за възстановяване и устойчивост

➢ Център за високи постижения в професионалното образование и обучение като 
конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции в Плана за 
възстановяване и устойчивост за Североизточен район на икономическо 
планиране е Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“, гр. Варна

➢ Резерв на ниво големи градове за Североизточен район на икономическо 
планиране е Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, 
гр. Варна

➢ Резерви на областно ниво за Североизточен район на планиране е 
Професионална техническа гимназия, гр. Варна



STEM център 
ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“





Мултифункционални 

компютърни зали
Работен кът 

за учители

STEM център FabLab

Зона за 

виртуална (VR) 

и добавена 

реалност (AR) 

Творчески 

кътове и зони 

за движение 

и отдих

Зони за 

преподаване и 

презентиране



Къта за образователна роботика е

отделен с мултифункционален

модул с маса за сглобяване на

роботи, слепване и закрепяне на

части принтирани от 3D принтера,

както и за тестване и състезания с

роботи. Тук учениците могат да

учат и експериментират.

Новоизградената учебна среда съчетава комплекс от зони, насочени към 

проектно-базираното обучение и ученето чрез преживяване



Чрез въвеждането на обучение по

програмиране и роботика, новият

STEM център осигурява достъп на

учениците до нови технологии.

Създадена е образователна

среда за прилагане на нов модел

на обучение с програмируеми

роботи.



С обучението по роботика 

се цели повишаване на 

дигиталната грамотност на 

учениците чрез създаване 

на компютърни модели на 

познати обекти и 

експериментиране с тях в 

часовете за занимания по 

интереси и разширената 

професионална подготовка 

на специалност КТТ.

Ползи за учениците от новоизградения STEM център FabLab



NAO се програмира от учениците за изпълнение на различни задачи. 

Mобилен хуманоиден робот NAO подпомага обучението на 

учениците



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  - ВАРНА
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