
«Седмица на професионалните умения в България» и «Дни на отворените врати» 

 Под мотото на „Европейската седмица на професионалните умения“ Министерството на образованието и науката организира 

провеждане на „Дни на отворените врати“ при работодатели и в професионални гимназии на регионално ниво. 

В периода 28-31 октомври 2019 г. ще се проведе „Седмица на професионалните умения в България“. Седемнадесет фирми от 

местния бизнес ще „отворят“ вратите си за посещение от ученици от прогимназиалния етап на образование от училищата в област 

Разград. Професионалните гимназии също организират „Дни на отворените врати“ и ще осъществят дейности, свързани с 

популяризиране на професионалното образование и обучение в областта. Предвидено е инициираните мероприятия да се посещават от  

ученици от V, VI и VII клас. 
 

П Р О Г Р А М А  

Дейности, организирани от Професионалните гимназии в област Разград, във връзка с провеждането на „Седмица на 

професионалните умения в България“  

28-31 октомври 2019 г. 

Населено място, 

ПГ 
Дата 

Начален 

час 
Дейност 

Място 

на провеждане 

гр. Разград,  

ПГХТБТ ”Мария 

Кюри” 

29.10.2019 

 

13:00 

Кръгла маса на тема – „Професия на бъдещето”, съвместно с 

ученици от основни училища 

 

ПГХТБТ ”М. Кюри” 

30.10.2019 
 

10:00 
Състезание по професии -  „Най-добър технолог” 11 и 12 клас ПГХТБТ ”М. Кюри” 

28-31.10.2019 

 Конкурс за рекламен постер, колаж и флайер на тема „Моята 

желана професия” 

 

ПГХТБТ ”М. Кюри” 

     

гр. Разград,  

ПГТС „Христо 

Смирненски”  

29.10.2019 13:30 Посещение на транспортна фирма Сервизен център 

Peugeot Разград 

29.10.2019 13:30 Посещение на строителна фирма „АЛФА-ХИМ” ЕООД 



Разград 

30.10.2019 13:30 Демонстрация на симулатор пред ученици от основни училища ПГТС Разград 

30.10.2019 13:45 Демонстрация на диагностична апаратура пред ученици от основни 

училища 

 

ПГТС Разград 

30.10.2019 14:00 Представяне на открит урок по управление на МПС пред ученици 

от основни училища 

 

ПГТС Разград 

31.10.2019 11:30 Представяне на изложба-базар и табло с участието на ПГТС Разград 

в „Седмицата на предприемачеството” през годините 

 

ПГТС Разград 

     

гр. Лозница,  

ПГ по ВМЗ „Ал. 

Стамболийски“ 

 

 

30.10.2019  

12:30  
Запознаване на учениците от VІІ клас от ОУ - с. Гороцвет  с 

изучаваните в гимназията професии 

ПГ по ВМЗ „Ал. 

Стамболийски“ - град 

Лозница 

31.10.2019  

12:00  
Запознаване на учениците от VІІ клас от ОУ - с. Трапище  с 

изучаваните в гимназията професии 

ПГ по ВМЗ „Ал. 

Стамболийски“ - град 

Лозница 

     

гр. Разград, 

ПГССХВТ „Ангел 

Кънчев“ 

28.10.2019 

10:30 

Състезание по специалност Механизация на селското стопанство 

Опитно поле в 

ПГССХВТ “ Ангел 

Кънчев“ 

29.10.2019 
13:30 

Посещение при работодател 
„Мираж-Агро“ ЕООД 

- Разград 

30.10.2019 
13:30 

Посещение при работодател 
„Лазаров“ ООД - 

Разград 

31.10.2019 
13:30 

Посещение при работодател 
ОП „Паркстрой“- 

Разград 

     

гр. Разград,  

ПГИ „Робер Шуман“ 31.10.2019 

10:00 

Работилници по професии 

Специализирани 

кабинети за всяка 

професия 

     

гр. Исперих,  

ПГСС „Хан 
21.10.19  

10:00 
Наблюдение на работен процес в кухня 

Ресторант „Здравец”, 

гр. Исперих 



Аспарух” 
23.10.19  

10:05 
Разпознаване на надземни части на лозови и овощни видове 

ПГСС „Хан Аспарух”, 

гр. Исперих 

29.10.19  
14:00 

Наблюдение на производство хлебни изделия 
Пекарна „Гуги”, 

гр. Исперих 

29.10.19  
15:00 

Наблюдение на предоставяне на хотелиерски услуги 
Хотел „Уют”,  

гр. Исперих 

30.10.19  
13:00 

Запознаване с нови технологии и техника в земеделието 
ЗПК „Хан Аспарух”, 

гр. Исперих 

07.11.19  
08:30  

Инициатива „Мениджър за един ден” 
Институции в гр. 

Исперих 

     

гр. Завет,  

ПГ по земеделие 

„Кл.Тимирязев“  

30.10.2019  
13:05  

Открит урок по Маркетинг – 11 клас 
ПГ по земеделие 

„Кл.Тимирязев“ 

30.10.2019  
14:00 

Демонстрация на селскостопанска работна машина – пръскачка 
ПГ по земеделие 

„Кл.Тимирязев“ 

30.10.2019  
14:30 

Майсторско управление на лек автомобил 
ПГ по земеделие 

„Кл.Тимирязев“ 

30.10.2019  

 

15:00 Посещение на ЕТ „Счетоводна къща - Колева – Величка Колева“ 

гр. Завет, ул. 

„Освобождение“ – 

счетоводна кантора 

30.10.2019  
 

15:00 
Посещение на ЕТ „ЙОВИ – Иван Костов“, автоцентър 

гр. Завет, ул. „Иван 

Вазов“ - автоцентър 

     

гр. Кубрат, 

Професионална 

гимназия 

29.10.2019 
14:00 

Посещение при работодател 
„Престиж“ ООД, гр. 

Кубрат 

29.10.2019 

14:00 Клуб“ Всички заедно можем“ – представяне на умения по квилинг 

техника 

 

ПГ Кубрат 

30.10.2019 
14:00 

Посещение при работодател 
„ Сортови семена“ 

ЕАД, гр. Разград 

30.10.2019 
08:30 Състезание „ Най-добър шивач“ 

 
ПГ Кубрат 

31.10.2019 
14:00 Конкурс „Здравословен сандвич“ 

 
ПГ Кубрат 

     



Разград, 

ПГО „Станка 

Николица Спасо-

Еленина“ 

29.10.2019 

11:00 Състезание –грим, прическа маникюр, козметична процедура 

 VІІІ-Х клас 

 

ПГО 

30.10.2019 

11:00 Състезание –грим, прическа маникюр, козметична процедура 

ХІ-ХІІ клас 

 

ПГО 

31.10.2019 

9:00 

Посещение на салона за красота  

Салон за красота 

“Beayti time“ 

град Разград 

31.10.2019 9:00 Посещение на  студио за маникюр „Кали Арт“ 

28-30.10.2019 През целия 

ден 

„Магична есен“- 

изработка на изделия по приложно изкуство 

 

ПГО 

29.10.2019 През целия 

ден 

Изработване на декоративни ключодържатели, несесери и 

възглавници. 

 

ПГО-УР1 

30.10.2019 През целия 

ден 

„Нов живот на старите дрехи“ ПГО-УР1 

     

гр. Разград,  

НПТГ „Шандор 

Петьофи“ 

29.10.2019 
14:00 

Наблюдение на: работа в реални работни условия – ученици от 12 

клас, специалност „ММ с ЦПУ“ 

 

„Каримекс” ЕООД, гр. 

Разград 

Ремонт на PC – компютърна зала №5 

 

НПТГ „Ш. Петьофи“ 

Час в работилница: ММ с ЦПУ 

 

Сортиране на детайли в лаборатория „Мехатроника“ 

 

Опити в кабинет „Природни науки“ 

 

Демонстрация на разработки на сайтове – компютърна зала №6 

 

Наблюдение на час поУчебна практика - схемотехника  

 

15:00 Разработка на игри към Софийска IT Академия Телерик – зала 212 



 

30.10.2019 

14:00 

Наблюдение на: работа в реални работни условия – ученици от 12 

клас, специалност „Мехатроника“ 

 

„ДРУЖБА“ АД, гр. 

Разград 

Работа на ученици от специалност „Технология на 

машиностроенето“ в работилница по Стругарство 

 

НПТГ „Ш. Петьофи“ 

Ремонт на PC – компютърна зала №5 

 

Час в работилница: ММ с ЦПУ 

 

Сортиране на детайли в лаборатория „Мехатроника“ 

 

Демонстрация на проекти, създадени на  Visual Basic – компютърна 

зала №3 

 

Опити в кабинет „Природни науки“ 

 

15:00 Разработка на игри към Софийска IT Академия Телерик – зала 212 

 

 

 


