
СПИСЪК 

НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, 

ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ 

И 

ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ 

ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

В УЧИЛИЩАТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. 

   



 

Стопанско 

управление 

и  
администр 

ация  

3. Финансист  
 

 
 
 
 
 
 
4. Счетоводител  
 

 

 

6. Икономист – 

мениджър  
 
 
 
 
 
 
 
11. Офис – 

мениджър 

 

3.1.Банково дело – с АЕ; НЕ; ФЕ, по 1 

паралелка, квоти (ЧЕ – интензивно 

изучаване) 

Национална търговско-банкова гимназия, район 

„Триадица“ 

3.2.Застрахователно и осигурително 

дело – с НЕ, 1 паралелка, квоти 

Национална търговско-банкова гимназия, район 

„Триадица“ 

 

4.1.Оперативно счетоводство – с РЕ, 1 

паралелка, квоти 

Национална търговско-банкова гимназия, район 

„Триадица“ 

 

6.2.Търговия 
1. Национална финансово-стопанска гимназия, 

район „Лозенец“ – с АЕ, НЕ, по2 паралелки 

(дуална форма на обучение). 

 

6.4.Икономика и мениджмънт – с АЕ, 

НЕ, ФЕ, по 1 паралелка. 

Национална финансово-стопанска гимназия, 

район „Лозенец“ 

 

11.1. Бизнес-администрация – с ИЕ, 1 

паралелка, квоти 

1. Национална търговско-банкова гимназия, 

район „Триадица“. 

 

Информати 

ка  

13. Икономист – 

информатик  
13.1. Икономическа информатика – 

АЕ, по 1 паралелка 
2. Професионална гимназия по 

телекомуникации, район „Студентски“. 

3. Национална търговско-банкова гимназия, 

район „Триадица“, квоти. 

 



Техника  16. Техник на 

прецизна техника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Техник на 

енергийни  

съоръжения и 

инсталации  
 

 

 

22. Техник по  

комуникационни 

системи  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Техник на 

електронна техника  

 
 

16.1. Измервателна и организационна 

техника – с АЕ, 1 паралелка 

1. Национална професионална гимназия по 

прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, 

район „Възраждане“. 

 

16.2. Лазерна и оптична техника – с 

АЕ, 1 паралелка 

1. Национална професионална гимназия по 

прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, 

район „Възраждане“. 

 
 
20.1. Топлотехника – топлинна, 

климатична, вентилационна и 

хладилна техника –  с АЕ, 1 паралелка 

(дуална форма на обучение). 
1. Професионална гимназия по транспорт и 

енергетика „Хенри Форд“. 

 

 

22.2. Телекомуникационни системи – 
с АЕ – по 1 паралелка. 
1. Професионална гимназия по аудио-, видео- и 

телекомуникации „А.С.Попов“, район „Илинден“, 

(ЧЕ – интензивно изучаване). 

 

2. Професионална гимназия по телекомуникации, 

район „Студентски“. 

 

 

22.3. Кинотехника, аудио и 

видеосистеми – с АЕ, 1 паралелка. 
Национална професионална гимназия по прецизна 

техника и оптика „М.В. Ломоносов“, район 

„Възраждане“. 

 

 

24.1. Промишлена електроника: 
 1.Софийска професионална гимназия по 

електроника „Джон Атанасов“, район „Изгрев“ – 
с АЕ – 1 паралелка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Техник на 

компютърни 

системи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2. Микропроцесорна техника – с АЕ 

– по 1 паралелка 
1.Софийска професионална гимназия по 

електроника „Джон Атанасов“, район „Изгрев“. 

 

2.Професионална гимназия по аудио-, видео- и 

телекомуникации „А.С.Попов“, район „Илинден“, 

(ЧЕ – интензивно изучаване). 

 
 
26.1. Компютърна техника и 

технологии – с АЕ. 
1. Национална професионална гимназия по 

прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, 

район „Възраждане“ – с АЕ, 1 паралелкa. 

 

2. Софийска професионална гимназия по 

електроника „Джон Атанасов“, район „Изгрев“ – с 

АЕ, 2 паралелки. 

 

3. Професионална гимназия по аудио-, видео- и 

телекомуникации „А.С.Попов“, район „Илинден“ 

– с АЕ, 1 паралелка (ЧЕ – интензивно 

изучаване). 
 

4. Професионална гимназия по електротехника и 

автоматика, район „Овча купел“ – с АЕ, 1 

паралелка. 

5 

. Професионална гимназия по телекомуникации, 

район „Студентски“ – с АЕ, 1 паралелка. 

 

 

26.2. Компютърни мрежи  
 

1. Софийска професионална гимназия по 

електроника „Джон Атанасов“, район „Изгрев“ – с 

АЕ, 2 паралелки. 

 

2. Професионална гимназия по аудио-, видео- и 

телекомуникации „А.С.Попов“, район „Илинден“ 

– с АЕ, 1 паралелка (ЧЕ – интензивно 

изучаване). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Техник по  

автоматизация  

 
 
 
 
 
 
 
 
30. Програмист  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Професионална гимназия по електротехника и 

автоматика, район „Овча купел“ – с АЕ, 1 

паралелка. 

 

4. Професионална гимназия по телекомуникации, 

район „Студентски“ – с АЕ, 1 паралелка. 
 

5. Технологично училище Електронни системи 

към Технически университет-София, район 

„Младост“ – с АЕ, 1 паралелка. 

 

 
28. 1 Автоматизация на непрекъснати 

производства – с АЕ, 1 паралелка. 

1. Професионална гимназия по електротехника и 

автоматика, район „Овча купел”. 

 

28.3. Осигурителни и 

комуникационни системи в ж.п. 

инфраструктури– с АЕ, 1 паралелка. 
1. Професионална гимназия по железопътен 

транспорт „Никола Корчев“, район „Сердика“. 

 
 

30.2. Системно програмиране– с АЕ, по 

1 паралелкa. 
 

1. Софийска професионална гимназия по 

електроника „Джон Атанасов“, район „Изгрев“  

 

2. Професионална гимназия по аудио-, видео- и 

телекомуникации „А.С.Попов“, район „Илинден“ 

– (ЧЕ – интензивно изучаване). 

 

3. Професионална гимназия по електротехника и 

автоматика, район „Овча купел“. 

 

4. Професионална гимназия по телекомуникации, 

район „Студентски“. 
 

5. Технологично училище Електронни системи 

към Технически университет-София, район 

„Младост“ – с АЕ, 3 паралелки. 



 34. Техник-технолог 

в хранително-

вкусовата  

промишленост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Хлебар-сладкар. 

 

 

 

 

 

 

 

34.1. Производство на хляб, хлебни и 

сладкарски изделия  
 

1. Софийска гимназия по хлебни и сладкарски 

технологии, район „Красна поляна“ – с АЕ, 1 

паралелка 
2. Софийска гимназия по хлебни и сладкарски 

технологии, район „Красна поляна“ – 1 

паралелка (дуална форма на обучение). 

 

34.3. Производство на месо, месни 

продукти и риба 
 

1. Професионална гимназия по хранително-

вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, 

район „Илинден“ – с АЕ, 1 паралелка. 

2. Професионална гимназия по хранително-

вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, 

район „Илинден“ – 1 паралелка. 

 

34.5. Производство на захар и 

захарни изделия  
 

1. Професионална гимназия по хранително-

вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, 

район „Илинден“ – с АЕ, 1 паралелка. 

2. Професионална гимназия по хранително-

вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, 

район „Илинден“ – 1 паралелка. 

 

36.2. Производство на сладкарски 

изделия – 1 паралелка. 
1. Софийска гимназия по хлебни и 

сладкарски технологии, район „Красна поляна“. 

 

 

 

 

 

 



38. Десенатор на 

текстил. 
 

 

 

 

 

39. Моделиер-

технолог на облекло  

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Оператор в  

производство на 

облекло  
  

 

41. Моделиер - 

технолог на обувни и 

кожено - 

галантерийни 

изделия  

 

 

 

 

 

 

43. Шивач 

 

38.1. Компютърно проектиране и 

десениране на тъкани площни 

изделия – с АЕ, 1 паралелка. 
1. Професионална гимназия по текстил и 

моден дизайн, район „Триадица“. 

 

 

39.1. Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от текстил – с 

АЕ, 0,5 паралелка. 
1.   Професионална гимназия по облекло 

„Княгиня Мария Луиза“, район „Лозенец“  

 

39.2. Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от кожи – 1 

паралелка. 
1. Професионална гимназия по текстил и 

кожени изделия, район „Възраждане“. 

 

40.1. Производство на облекло от 

текстил – 1 паралелка. 
94 СОУ „Димитър Страшимиров“, район 

„Слатина“. 

 

41.1. Конструиране, моделиране и 

технология на обувни изделия – 1 

паралелка. 
1. Професионална гимназия по текстил и 

кожени изделия, район „Възраждане“. 

 

41.2. Конструиране, моделиране и 

технология на кожено - 

галантерийни изделия – 1 паралелка. 

1. Професионална гимназия по текстил и 

кожени изделия, район „Възраждане“. 
 

43.1. Шивачество – 1 паралелка (3 г.) 
172 ОбУ, район „Нови Искър“. 

 



Озеленяван 

е и 

цветарство  

51. Техник – 

озеленител  

  

 

51.1. Цветарство – 1 паралелка 

1. Професионална гимназия по селско 

стопанство „Бузема“, район „Овча купел“. 

 

51.2. Парково строителство и 

озеленяване – с АЕ, 1 паралелка 
1. Софийска гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Христо Ботев“, 

район „Лозенец“. 

 

Медицинск 

а  

диагностик 

а и  

технологии  

55. Техник по очна 

оптика  

  

55.1. Очна оптика – с АЕ – 1 

паралелка 

 

1. Национална професионална гимназия 

по прецизна техника и оптика „М.В. 

Ломоносов“, район „Възраждане“. 

 

Социални 

дейности  

59. Социален 

работник  

59.1. Социални услуги на деца и 

семейства в риск – с АЕ, 1 паралелка. 

 

135. СОУ „Ян Амос Коменски“, 

район „Красна поляна“. 

 

Хотелиерст 

во,  

ресторанть 

орство и 

кетеринг  

60. Хотелиер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Администратор в 

хотелиерството. 

 

 

60.1. Организация на 

хотелиерството – с АЕ, по 1 

паралелка 
 

1. Професионална гимназия по 

туризъм „Алеко Константинов“, район 

„Банкя“. 

2. Софийска професионална 

гимназия по туризъм, район „Оборище“. 

 

60.1. Организация на 

обслужването 

хотелиерството – с АЕ, 1 

паралелка 
1. Професионална гимназия по 

туризъм „Алеко Константинов“, район 



 

 

65. Ресторантьор  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Готвач  

 

 

 

 

 

68. Работник в 

в заведенията за 

храненене и 

развлечения 

  

„Банкя“. 

 

65.1. Производство и обслужване 

в заведенията за хранене и 

развлечения – по 1 паралелка 
 

1. Професионална гимназия по 

туризъм „Ал. Константинов“, район 

„Банкя“ – с АЕ. 

 

2. Софийска професионална 

гимназия по туризъм, район „Оборище“ – 

с НЕ ИтЕ, РЕ.  

 

65.2. Кетеринг – по 1 паралелка. 
 

1. Професионална гимназия по туризъм 

„Ал. Константинов“, район „Банкя“ – с АЕ. 

 

2. Софийска професионална гимназия 

по туризъм, район „Оборище“ – с АЕ, ИЕ. 

 

66.1. Производство на кулинарни 

изделия и напитки– 1 паралелка. 

 

1. Професионална гимназия по туризъм 

„Ал. Константинов“, район „Банкя“. 

 

68.1.Работник в 

производството на кулинарни 

изделия в заведенията за 

храненене и развлечения – 1 

паралелка. 

59 ОбУ В. Левски“, район „Сердика“ 



Пътувания, 

туризъм и 

свободното 

време  

69. Организатор на 

туристическа 

агентска дейност 

 

 

 

70. Екскурзовод  

 

 

 

 

71. Аниматор в 

 туризма 

69.1. Организация на туризма и 

свободното време – с АЕ, 1 паралелка 

 

170 СУ„В. Левски“, район „Нови 

Искър“. 

 

70.1. Екскурзоводско обслужване 
– с АЕ, 1 паралелка. 

 

1. Софийска професионална гимназия 

по туризъм, район „Оборище“. 

 

71.1. Туристическа анимация – 1 

паралелка. 

 

192 СУ „Христо Ботев“, район 

„Панчарево 

 

Фризьорск 
и 

козметични 

услуги  

73. Фризьор  
  

 

 

74. Козметик  

73.1. Фризьорство – 1 паралелка. 
Професионална гимназия по 

фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“. 

 

 

74.1. Козметика – 1 паралелка. 

Професионална гимназия по 

фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ 

 

Транспорт  77. Организатор по 

експлоатация на 

автомобилния 

транспорт  

 

77.1. Експлоатация на 

автомобилния транспорт – с АЕ, по 

1 паралелка 

 

1. Професионална гимназия по 

транспорт и енергетика, район „Илинден“. 

 

.2. Професионална гимназия по 

транспорт „Макгахан“, район „Слатина“. 

 

  


