
Прием в VIII клас     
 с интензивно  изучаване  на  английски език  -  18 часа седмично 

Балообразуване = сбор от утроената оценка от изпитa по Български език и литература, оценката от  изпитa по   
Математика и оценките по География  и Първи чужд език от Свидетелството за основно образование  

Обучението  
включва интензивно 
изучаване на 
Английски език (18 ч. 
седмично) и втори 
чужд език по избор. 
Специалността 
предлага 
задълбочена 
подготовка за 
придобиване на 
знания и дигитални 
умения за 

управление на маркетинговите процеси, продажбите и 
рекламата в различни сфери на националното и 
световно стопанство, с  акцент при обучението в  
областта на туризма, ресторантьорството и търговията. 
Курсът на обучение дава знания и формира умения за: 
- разработване и прилагане на графичния дизайн в 
рекламата; 
- значението на графичното изображение за успешните 
продажби; 
- изграждане на уебсайтове, специализирани блогове и 
страници в социалните мрежи с професионален дизайн. 
- разработване и налагане на корпоративен брандинг и 
трендове; 
- визуална комуникация и успешни послания. 
- работа с PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustra-
tor, HTML, CSS, 3D Max. 
Завършилите могат да се реализират като специалисти 
в областта на маркетинга и рекламата както в туризма, 
ресторантьорството и търговията, така и в други 
развиващи се сектори на стопанството. 

Обучението включва: 
задълбочена 
подготовка по 
кулинарни техники и 
технологии, 
организация и 
технология на 
кетърингови събития, 
отчетност на 
дейностите в 
кетъринга, 
мениджмънт и 
маркетинг на 

ресторантьорския продукт; работа със специализиран 
софтуер; практики в професионални кабинети в 
училището и в реална работна среда във 
висококатегорийни хотели и заведения за хранене; 
стажове във Флоренция, Италия; безплатно обучение от 
шеф-готвачи и сомелиери, с възможност за получаване 
на сертификати. 
Завършилите могат да се реализират на позиции:           
управител ресторант, организатор на кетърингови 
събития, готвач, шеф-готвач, F§B мениджър, организатор 
снабдяване, отговорник за HACCP система. 

Специалност  
“Екскурзоводско обслужване” 
Професия  “Екскурзовод” 

 

Специалност “Кетъринг”  
Професия  “Ресторантьор” 

Специалност „Рекламна графика“ 
Професия  „Дизайнер“ 

Обучението в тази специалност включва интензивно 
изучаване на Английски език (18 ч. седмично) и втори чужд 
език по избор. Завършилите имат знания за 
туристическите ресурси в България, както и за популярни и 
предпочитани туристически дестинации в света. 
Умеят да разработват туристически пакети с крайна цена 
спрямо изискванията на целевия пазар, да ги рекламират, 
продават и отчитат реализираните продажби.  
Придобилите тази специалност могат да се реализират 
успешно във всички сфери на туристическия бизнес в 
страната и чужбина. 
Да заемат длъжности като представители и консултанти на  
международни туроператори в България, мениджъри и 
организатори в туроператорски и турагентски фирми, както 
и в отдел Маркетинг и реклама. 

Специалност „Организация на  туризма 
и свободното  време” 
Професия „Организатор на 
туристическа агентска дейност” 

Специалността предлага: 
- задълбочена подготовка и знания за културно-
историческото наследство и природния потенциал на 
различни региони и дестинации, както и за правилата и 
изискванията при разработване и провеждане на 
различни видове екскурзоводски беседи; 
- изграждане на умения за рекламиране и предлагане на 
пазарно ориентиран туристически продукт; 
- интензивно изучаване на Английски език (18 ч. 
седмично) и втори чужд език по избор; 
- екскурзоводски стажове в реални условия; 
- обучение от професионални екскурзоводи. 
Завършилите придобиват професионална квалификация 
„Екскурзовод” и възможност за вписване в Националния 
регистър на екскурзоводите в България. Учениците могат 
да се реализират успешно като  организатори и 
екскурзоводи в туроператорски и турагентски фирми, 
хотели и туристически обекти с културно-историческо 
значение, както и да работят като екскурзоводи на 
свободна практика. 

 
 

Важни дати: 
Изпит по Български език и литература – 14 юни 2022 г. 

Изпит по Математика – 16 юни 2022 г. 

Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2022 г.  

Получаване на служебна бележка с оценките от 
изпитите: до 01 юли 2022 г.  

Издаване на свидетелството за завършено основно 
образование: до 01 юли 2022г .  

Подаване на документи за участие в приема: 
05 – 07 юли 2022 г.  
 
Необходими документи:  
Заявление за класиране по образец; 
Медицинско удостоверение; 
Свидетелство за основно образование;  
Служебна бележка с оценките от изпитите. 
 
Обявяване на приетите  на I етап: до 12 юли 2022 г.  
Записване на приетите на I етап или подаване на 
заявление за участие във II етап: до 15 юли 2022 г.  
Обявяване на приетите II етап : до 20 юли 2022 г.  
Записване на приетите на II етап: до 22 юли 2022 г.  
Обявяване на записаните и броя на незаетите места след 
II етап на класиране: 25 юли 2022 г.  
Подаване на документи за участие в III етап:  
26 – 27 юли 2022 г.  
Обявяване на  приетите на III етап: 29 юли 2022 г.  
Записване на приетите на III етап: до 2 август 2022 г.  



Велико Търново, ул. Цанко Церковски № 10 
тел: 062/ 63 05 11;  е-mail: vtpgt@abv.bg 

web site:  vtpgt.com 

Сигурна и подкрепяща среда! 

Световно признати  сертификати на 
Кеймбридж за владеене на английски език! 

Платени стажове и практики в 
туристически обекти! 

Успешен прием във всички вузове в 
страната и в Eвропа! 

100 %  реализация  на пазара на труда 

и успешно кариерно развитие! 

             Защо да изберем  

             Гимназията по туризъм? 
 Намира се в сърцето на старата столица Царевград 

Търнов – исторически, културен, стопански и 
туристически център. 

 Единствена подготвя специалисти за основния за града 
бизнес – туристическият. 

 Партньори в обучението са големите хотели, 
ресторанти, търговски вериги и туристически агенции, в 
които наученото се прилага на практика. 

 Разполага с модерна материална база: професионално 
обзаведени, съгласно последните технологични 
тенденции учебни кухни, работилници и кабинети. 

 Дава  възможност за получаване на втора специалност. 

 Гарантирано безплатно обучение от водещи 
специалисти в бранша – сомелиери, бармани и шеф-
готвачи. 

 Член е на Асоциацията на Кеймбридж училищата. 
Гарантира чуждоезиково обучение, съгласно 
европейските стандарти, с възможност за придобиване 
на Сертификати Кеймбридж. 

 Платени стажове със стипендии по проект "Ученически 
практики”. 

 Възможност за учебни пътувания и  участие в 
международни проекти по програми на ЕС.Възможност 
за включване в едномесечен стаж в град Флоренция, 
Италия и получаване на европейски сертификат. 

 Развиване на дигитални умения и комптенции за работа 
с информационни и комуникационни технологии. 

 Грижа за индивидуалните потребности и интереси - 
изява на всеки талант на състезания, конкурси и           
олимпиади.  

  Участие в IX Етърски ученически гвардейски отряд. 

 Гарантиран прием във ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. 
Варна, Икономически университет – Варна и 
Университета по Хранителни технологии, гр. Пловдив с 
оценките от Държавните изпити по теория и практика по 
специалността. 

 Отлична общообразователна подготовка, която 
гарантира успешен прием във всички вузове в страната 
и  в Европа. 

 100 % реализация  на пазара на труда и успешно 
кариерно развитие. 

SMART обучение по туризъм 

ПГТ „Д-р Васил Берон“ - Велико Търново 

 

ПРОФЕСИЯ „РЕСТОРАНТЬОР“ 

Прием в VIII клас  

2022 / 2023 

учебна година 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ  
на АНГЛЙСКИ ЕЗИК 
/12 ЧАСА СЕДМИЧНО/  

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ  
на АНГЛЙСКИ ЕЗИК 
/12 ЧАСА СЕДМИЧНО/  

ПРОФЕСИЯ 
„АДМИНИСТРАТОР В 

ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ 


