
С 2642 места по-малко ще 
има за държавна поръчка 
наесен във вузовете, но и 
зрелостниците, които за-
вършват гимназия тази го-

дина, са с около 2700 по-малко. В също-
то време държавата увеличава с малко 
над 2000 души приема в платената фор-
ма в държавните висши училища. 

Такъв е разчетът, който е предложен 
от МОН в Проекта за решение на Ми-
нистерски съвет за утвърждаване на 
приема на студенти и докторанти във 

висшите училища и научните организа-
ции за учебната 2019/2020 г. Гласуването 
му предстои след изтичането на крайния 
срок за обществено обсъждане - 22 ап-
рил. Ако той получи одобрение, ситуа-
цията на пазара на висшето образование 
няма да се промени драстично в условия- 
та на по-свит прием, но и на по-малък на-
бор в резултат на демографската криза 

всеки изкарал 
матурата ще има 
шанс да бъде приет 

Стига да не се цели в хитови специално-
сти, където конкуренцията се запазва 
въпреки общите тенденции в последни-
те години, всеки да може да стане сту-
дент, стига да поиска.

Разчетът е направен въз основа на 
готовността на вузовете, капацитета им, 
оценката от акредитацията, оценката на 
научната дейност, оценката на реализа-
цията на завършилите и предвид нуж-
дите на пазара на труда. 

111 млн. за първокурсниците
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Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ 
е най-голямото висше училище в Южна България 
и второ по големина в страната. Предпочитан е от 

кандидат-студентите  заради съчетаването на 
класическото  висше  образование  с  модер-

ните  иновационни образователни техно-
логии. Обучава студенти в повече от 260 
специалности по природни, хуманитарни, 
обществени и икономически науки.

• Български език - 1 юни
• Психология - 2 юни
• География на България - 2 юни
• Биология - 2 юни
• Изобразително изкуство - 2 юни
• Музика - 2 юни
• Математика - 3 юни

• История на България - 3 юни
• Химия  – 3 юни
• Английски език - 4 юни
• Информатика - 4 юни
• Тест със събеседване по физика - 4 юни
• Проверка на говорните и комуни-

кативните способности -  от 1 до 4 юни

Срок за приемане на документи  за предварителни кандидатстудентски изпити 

22 май 2019 г.
Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ №24, тел. 032/261 303,  www.uni-plovdiv.bg

Дати за провеждане на предварителни изпити през м. юни 2019 г.:

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на 
тези от планираните за провеждане през м. юли конкурсни 
изпити. Кандидат-студенти, получили отлична оценка (5,50 и 
по-висока) на предварителните изпити, могат да се се запишат 
в желаната специалност. Съответните изпити трябва да 
удовлетворяват изискванията за прием в специалността. Това 
право могат да ползват и кандидатите, издържали предвари-
телните изпити по музика и изобразително изкуство с оценка 
най-малко „Много добър 5.00“. Записването по този ред става 
с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на 
дължимата кандидатстудентска и студентска такса.

Всичко за кандидатстудентската 
кампания на ПУ „Паисий Хилендарски“  

Спецификата тази година 
е, че се прави регулация 
с нулев прием в 19 на-
правления, в които има 
нерационално търсене на 

висше образование от кандидатите, а в 
същото време държавата определи за-
щитени направления, към които няма 
голям наплив, но са дефицитни на па-
зара на труда. 

Ако предложеният разчет се при-
еме, държавата ще инвестира 110,9 
млн. лева в подготовката на 43 295 
първокурсници, които наесен ще 
влязат в аудиториите. От тях 36 984 

бройки са предвидени за младежи, 
които са абитуриенти тази пролет. Об-
щият брой на зрелостниците е около 
53 000, ако се съди по подадените заяв-
ления за явяване на матурите, но на тях 
винаги има и завършили предходни го-
дини, а и не всички искат да продължат 
образованието си.

От общата цифра на бъдещите пър-
вокурсници 37 568 ще учат редовно, 
а 5975 в задочна форма. Финансовата 
рамка включва и 1668 докторанти в ре-
довно и 596 в задочно обучение.

Бройките за държавната поръч-
ка са разпределени между 37 висши 

училища в страната, както и миналата 
година. Тогава обаче местата за първо-
курсници бяха 45 918, от които 38 704 
за завършващи гимназия, при 55 167 
заявили намерение да се явят на дър-
жавните зрелостни изпити.

В платената форма на обучение в 
тазгодишната кампания държавата се 
кани да обяви прием на 12 730 студен-
ти, от които 7728 след току-що завър-
шена гимназия. За сравнение, мина-
лата година са били заложени 10 692 
места за платено обучение в държав-
ните висши училища. Отделно за част-
ните квотата е била 14 340 души.

111 млн. за първокурсниците
От стр. 1

Държавата 
финансира 
2415 
докторанти

Според разчетите, подложени на обществено об-
съждане, държавата ще финансира подготовката на 
2415 докторанти във висши училища. От тях 2249 ще 
са в държавни вузове, а 166  - в частните. Отделно са 
заложени още 296 позиции в научни организации, 
като 180 от тях са в БАН, а 66 - в Селскостопанската 
академия.
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www.uard.bg

490

Приемаме 
2000 българи 
от диаспората 
зад граница

2000 българи, които в момента живеят в чужбина, 
ще получат възможността да учат в магистърски и 
бакалавърски програми в родината, сочи разчетът в 
Проекта за решение на МС за приема на студенти за 
идната учебна година. За тях са предвидени и 40 док-
торантски места. България е договорила да приеме 
150 души от Северна Македония.

Приемът е съобразен с пред-
ложенията на организации на 
българските общности зад гра-
ница, както и на дипломати-
ческите ни представителства 
в Албания, Косово, Север-
на Македония, Молдова,  
Украйна, Сърбия. 

Допълнителен 
прием в 8 
професионални 
направления 

В проекта за Решение на МС за приема на студенти и 
докторанти за предстоящата учебна година ще се допус-
ка допълнителен прием в 8 професионални направления. 
Това са „Педагогика на обучението по…”, „Религия и тео-
логия”, „Физични науки”, „Химични науки”, „Математика”, 

„Енергетика”, „Материали и материалознание”, „Хи-
мични технологии”. Това са направле-

ния с намаляващ брой студен-
ти, но важни за различни 

сектори в икономиката 
и обществения живот, 
се мотивират от Ми-
нистерството на об-

разованието и 
науката. 
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
  „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  
„АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”         

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
  „ИКОНОМИКА”

ÁÀÊÀËÀÂÚÐÑÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

ÌÀÃÈÑÒÚÐÑÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

ДИПЛОМА ОТ ВУСИ ЗА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И „ИКОНОМИКА“ 
НОСИ НАЙ-ВИСОК ОБЛАГАЕМ ДОХОД
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55 години АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив 

Творим изкуство за хората 
и хора за изкуството

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив е 
сред най-престижните висши учебни заведения по изкуствата в България. Нейни възпитаници са 
артистите със световна известност Васко Василев, Красимира Стоянова, Теодосий Спасов и много 
други. В своята учебна и творческа дейност Академията съчетава класика и съвременност, тради-
ции и иновации. Студентите получават признати в цял свят дипломи. Завършилите бакалавърска 
степен имат възможност да продължат обучението си в широк спектър от магистърски програми 
с висока степен на конкурентоспособност. Висшето училище се намира в емблематичния за града 
архитектурен резерват „Старинен Пловдив” – неповторимо арт пространство за талантите!

През своята 55-годишна история Факултет „Му-
зикална педагогика” се е утвърдил като во-
деща музикално-образователна институция с 
най-висок авторитет в България и в чужбина. 
В трите катедри – „Музикална педагогика и ди-

рижиране”, „Пиано и акордеон” и „Оркестрови инструменти 
и класическо пеене” преподават изявени творци и педагози, 
които подготвят хиляди високо квалифицирани учители по 
музика в различни специализирани и общообразователни 
училища, както и в паралелки с усилено обучение по музика.

Факултет „Изобразителни изкуства” е създаден в начало-
то на 2011 година като резултат от разрасналия се капацитет на 
катедра „Изобразително изкуство”. Под ръководството на имени-
ти български творци и педагози в катедрите „Изящни изкуства” 
и „Приложни изкуства” се подготвят професионалисти в широк 
диапазон на визуалните изкуства: изящни изкуства-живопис, гра-
фика, скулптура; графичен и моден дизайн, сценография, фото-
графия и педагогика на обучението по изобразително изкуство. 

Департаментът за езикова и специа-
лизирана подготовка (ДЕСП) обединява и 
ръководи формите за придобиване на до-
пълнителна и следдипломна квалифика-
ция и специализация в Академията, както и 
обучение за повишаване квалификацията 
на педагогическите специалисти от пред- 
училищното и училищното образование. 
Провеждат се курсове за специализирано 
обучение в областта на изкуствата и ези-
ковата подготовка за български и чуждес-
транни граждани, а също и подготвителни 

курсове за кандидат-студенти по всички 
специалности в Академията за българи и 
чужденци – краткосрочни (до 2 седмици) и 
едногодишни. ДЕСП организира и курсове 
за придобиване на учителска правоспо-
собност „Учител по ...” или „Преподавател 
по ...”. Успоредно с редовното обучение 
студентите могат да получат допълнител-
на професионална квалификация по голям 
спектър от направления. 

От 2016 г. в Академията е създаден Цен-
тър за професионално обучение, където се 

придобиват над 20 професии и 55 специал-
ности в дневна, вечерна, дистанционна и 
съботно-неделна форми на обучение.

Високото качество на образованието 
отдавна е превърнало АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев”-Пловдив в обединителен 
културен център за България. С присъст-
вието си в различни творчески институции 
възпитаниците на Академията достойно 
допринасят за развитието на българското 
изкуство и култура.

Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2; тел.: 00359 32 601 441, факс: 00359 32 632 467; www.artacademyplovdiv.com; e-mail: office@artacademyplovdiv.com; 
Бакалавърски програми: 00359 32 601 444; Магистърски програми: 00359 32 601 445

Факултетът по музикален фолк-
лор и хореография е най-прес-
тижната академична образователна 
институция и единствен в тази про-
фесионална област за България. Той 
подготвя висококвалифицирани спе-
циалисти в областта на българското му-
зикално и танцово фолклорно изкуст- 
во, балетна педагогика и режисура. 

Факултетът има две катедри – „Музи-
кален фолклор” и „Хореография”, 
където преподават най-изтъкнатите 
в областта творци. Няма фолклорен 
ансамбъл или фолклорна формация, 
в които да не работят бивши студенти 
на АМТИИ, завършили факултета като 
изпълнители, диригенти, хореографи, 
композитори и др.
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С 3D принтер 
създават 37 зъбни 
коронки за 3 часа
Ще се ползва също за научна работа и за 
по-модерно преподаване на студентите по 
стоматология в Медицинския университет

Събитието се състоя по вре-
ме на Втория научен кон-
грес "Наука и практика, 
ръка за ръка", организи-
ран от Факултета по Ден-

тална медицина и Районната колегия 
на БЗС-Пловдив с участието на над 500 
души. Освен от България във форума 
гостуваха лектори от Франция, Русия, 
Швейцария, Беларус, Израел и България. 

Принципът на 3D принтирането е 
преобразуването на компютърни мо-
дели в реални обекти чрез послойно 
наслагване на материал. Протезните 
конструкции в денталната медицина по 
класическите технологии се изработват 
от восъчен прототип чрез използване на 
различни техники за леене, чрез шлай-
фане или рязане, при което се отнема 
от материала. В момента с навлизането 
на цифровите технологии денталната 
стоматология претърпява радикална 
промяна. Лазерен лъч с висока мощност 
стопява материала и чрез наслагване на 
слоеве от материала един върху друг се 
получава протезната конструкция. Ди-
ректното метално лазерно синтероване 
е технология, базирана на лазерен из-
точник, който синтезира прахообразни 
материали, използвайки 3D CAD модел. 
Чрез него се изработват не само зъбни 
коронки, а протези и мостове. На прак-
тика 10 зъба се правят в рамките на 1 час. 

Специален екип е обучен за работа 
с новия супермодерен уред. С новата 
технология се подобряват значително 
бързината и качеството на изработва-
нето на протезните конструкции, които 
могат да се изработват в устната кухина. 
В момента с навлизането на цифровите 
технологии денталната стоматология 

претърпява радикална промяна за до-
брото не само на зъболекарите, а и на 
самите пациенти. 

"Тази съвременна методика ще се из-
ползва за научна работа от преподавате-
ли и специализанти за осъвременяване на 
преподаването и работата на студентски-
те стоматолози и на зъботехниците", заяви 
проф. д-р Георги Тодоров. Стойността на 
новата придобивка е 200 000 лева. 

Вторият научен конгрес 

"Наука и практика, 
ръка за ръка" 
протече при голям интерес от страна 
на стоматолози не само от Пловдив, а и 
от цялата страна. С особено внимание 
бяха проследени лекциите "Безметални 
протези. Надежди и реалност" на проф. 
Игор Лебеденко от Русия, на изтъкнатия 
френски специалист д-р Никола Жируда 
от Франция "Електронното здравеопаз-
ване и теледентална медицина - новите 

инструменти на общественото дентал-
но здраве", както и дискусията на тема 

"Нормативна регулация на денталната 
професия, или как да избегнем сблъсъ-
ка с контролните органи". Швейцарски-
ят специалист д-р Мануел Хубер запоз-
на присъстващите с "Мениджмънт на 
меките тъкани с импланти около есте-
тичната зона", а д-р Милен Димитров - с 

"Апикалната микрохирургия - прецизно 
решение на точните проблеми".

Чрез супермодерната технология на новия немски „EOS M 100“ 3D 
принтер само за три часа се създават 37 зъбни коронки. Това заяви 
деканът на Факултета по дентала медицина в Медицински универ-
ситет - Пловдив проф. д-р Георги Тодоров. Той и заместник-ректорът 
на МУ по учебната част проф. д-р Мария Куклева откриха новата 
иновативна придобивка на висшето учебно заведение. С него препо-
даватели, специализанти и студенти ще докосват бъдещето. 
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Частен Професионален Колеж „Омега“: 
С поглед в бъдещето – реализираме мечтите си!

Колежът е част от мащабен образователен комплекс, разположен 
на територията на Тех парк „Оптела“ в гр. Пловдив. Той се 
развива динамично и е водещо и авторитетно учебно заведение, 
лицензирано от МОН и от НАПОО (Вписан от МОН под № 39 в 
регистъра на колежите в България и от НАПОО под № 200712430).
ЧПК „Омега“ предлага  професионално обучение по атрактивни 
и иновативни специалности в сферата на информационните 
технологии: „Компютърни мрежи“ , „Електронна търговия“ , 
„Системно програмиране“, както и обучение по специалности, 
насочени към всички талантливи млади хора, които искат да 
превърнат художественото си виждане в професия: „Интериорен 
дизайн“ и „Графичен дизайн“.

За желаещите да работят на административна 
позиция е предвидена специалност „Текстообра-
ботване“. Бъдещите предприемачи ще получат 

нужната за започване на собствен бизнес подготовка 
в специалност „Предприемачество и Мениджмънт“. За 
всички, които искат да се реализират в туризма, ко-
лежът предлага обучение по специалност „Организация и 
управление на хотелиерството“.

Преподаватели в колежа са квалифицирани ментори 
с дългогодишен опит  в образователната система, 
чийто стремеж е  да дадат стабилна подготовка  на 
всички колежани за професиите на бъдещето. Курсът 
на обучение е две години, задочна форма, след което 
завършилите могат да се реализират веднага на пазара 
на труда или да продължат своето образование за 
придобиване на бакалавърска степен в университети, с 
които колежът има сключен договор за сътрудничество. 
Дипломата от ЧПК „Омега“ се признава в целия ЕС, което 
е гаранция за сигурна и добре платена професионална 
реализация не само в национален, но и в европейски мащаб. 

Записванията за новата 2019/2020 учебна година 
вече започнаха. Модерната учебна база на Частен 
Професионален Колеж „Омега“ се намира в 
ж.к. „Тракия“, ул. „Вълко Шопов“14. 

Телефони за контакти: 0800 900 11, 032/944 544; както и на: 
www.collegeomega.com;    e-mail: omegacollegebg@gmail.com

19 направления  
без държавно финансиране
В 9 вуза нулев прием по икономика, администрация, 
управление, национална сигурност и туризъм

За 19 професионал-
ни направления ще 
бъде спряно дър-
жавното финанси-
ране тази година. 

Нулевият прием засяга спе-
циалности в областта на ико-
номиката, администрацията 
и управлението, национална-
та сигурност и туризма. По-
търпевши ще бъдат 9 висши 
училища, които са ги открили 
през последните две десети-
летия.

Държавната политика за 
преструктуриране на приема 
е в ход вече 4 години. Посо-
ката е да се намаляват брой-
ките в социалните, стопан-
ските и правните науки. Там в 

най-голяма степен избуя през 
последните 20 години търсе-
нето на висше образование, 
включително и нерационал-
ното търсене заради самата 
диплома.

В същото време има не-
достиг в инженерните, при-
родо-математическите, аг-
рарните и педагогическите 
направления. Тази политика 
на намаление съвпада и със 
свиването на броя на канди-
дат-студентите заради демо-
графската криза.

Намаляването на приема 
е не само съобразно Поста-
новление 64 в зависимост от 
приоритетните професионал-
ни направления, но се отчита 

и оценката за дейност, наука и 
реализация на завършващите 
според Рейтинговата система. 
Тя е база за всички мерки, кои-
то се прилагат спрямо вузове-
те при определяне на приема 
по държавна поръчка. Под-
крепят се тези висши учили-
ща, които се лидери в своето 
професионално направление. 
А ножицата се отваря там, къ-
дето се изкушават да обучават 
по нетипични за тях специал-
ности и качеството на образо-
ванието е спорно.

„Всички държавни висши 
училища имат силен про-
фил - обикновено това са 
традиционните им направ-
ления, и трябва да зало-

жат на тях, да инвестират 
средства и да повишават 
качеството. Това, че ще 
има нулев прием по някои 
направления, не означава, 
че тези вузове ще имат 
по-малък брой студенти. Те 
могат да увеличат бройки-
те в силните си направле-
ния“, казва министър Краси-
мир Вълчев. 

По думите му системата не 
може да продължи да работи 
с толкова студенти, с колкото 
е работила през последните 
години, и неизбежно трябва 
да се пренастрои. Ограниче-
ния ще бъдат налагани и за 
платения прием в държавните 
вузове.
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 Първо място по рейтинг сред висшите училища в България
 Призната диплома за инженер в целия свят
 Европейско качество на образование в трите степени - бакалавър, магистър, доктор

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ | ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

Филиал Пловдив

 Компютърни системи и технологии;
 Електроника;
 Автоматика, информационна и
управляваща техника;
 Електротехника;
 Индустриално инженерство (на 
английски език).

 Център за развитие и квалификация
 Център по предприемачество
 Център за дистанционно и електронно 
обучение

 Машиностроене и уредостроене;
 Машиностроителна техника и технологии;
 Мехатроника;
 Транспортна техника и технологии;
 Авиационна техника и технологии ;
 Индустриален мениджмънт;
 Дизайн и печатни комуникации.

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА 
И АВТОМАТИКА:

ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ 
И УРЕДОСТРОЕНЕ:

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Голямо е търсенето на инженерни кадри в Пловдив и региона, в резултат на инвестициите в новостроящи се промишлени предприятия. 
Филиалът членува в множество клъстери и сдружения: Тракия икономическа зона, Информационни и комуникационни технологии, Мехатроника и 
автоматика, Аутомотив и др.  Всичко това е една предпоставка за успешна реализация на завършващите ТУ – София, филиал Пловдив.

Филиалът на ТУ – София в гр. Пловдив е с над 30-годишна традиция в обучението на успели и реализирали се инженери.

www.tu-plovdiv.bg

В Лятна академия гимназисти 
и студенти могат да пора-
ботят на трудов договор, 
като в същото време минат 
практическо обучение в 

областта на промишлената електро-
ника. Форматът се предлага в София и 
Смолян и е предназначен специално 
за младежи, които са без опит и стаж в 
професията.

В продължение на около 2 месеца те 
са при нас на заплата, а тази временна 
заетост е придружена с пакет фирмени 
обучения, обяснява Виктория Алекси-
ева, експерт по управление на човеш-
ките ресурси във FESTO. Освен специ-
фиката за този сектор за производство 
на сензори, контролери и кабели, ак-
цент в тренингите се поставя още върху 
здравословните и безопасни условия 
на труд, опазването на околната среда. 
Освен това компанията следва линията 

на тъй наречената лийн оптимизация. 
Тя се състои в „обиране” на излишните 
движения с цел оптимално използване 
на силите в производството.

Интересът към Лятната академия, коя-
то се провежда за трета година, налага 
подбор на стажантите измежду всички 
желаещи. Условието е те да са навърши-
ли 18 г. Кандидатстването става с „картич-
ка” с изглед от работен момент в цехове-
те, на чийто гръб се попълват имената, 
учебно заведение, специалност, желана-
та локация и предпочитанията за пълен 
работен ден или почасова заетост.

„Когато се харесаме взаимно, младе-
жите остават на работа при нас” – казват 
от фирмата. До момента това се е случ-
вало с по 4-5 човека на година, предим-
но от професионални гимназии. Желае-
щите студенти трябва да са от 3. или 4. 
курс и стажуват на конкретна позиция, 
като така се добавя практика към акаде-

мичната им подготовка. Всяко следващо 
лято се явяват и кандидати, които искат 
повторно да се включат в програмата.

Около 60-80 човека имат възмож-
ност да влязат в нея това лято след 
предварителен подбор и интервюта. 
Форматът на Лятната академия бе пред-
ставен на форум „Стажове”, който събра 
в Техническия университет в Пловдив 
работодатели от различни сектори. Те 
предложиха работни позиции и ста-
жантски места в сфери от създаването 
на софтуерни приложения, през произ-
водства на хладилници и бойлери, лаге-
ри и части за мотокари, чак до самоле-
тостроенето.

Встрани от професионалните компе-
тентности на желаещите работодатели-
те държат и на личностни качества - на 
кандидата да му се работи, да е готов да 
се учи и да надгражда знанията си, да е 
дисциплиниран.

2 в 1 – трудов 
договор и 
обучение в 
Лятна академия

Приема младежи от професионални гимназии и 
студенти от технически специалности
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Аграрен университет – Пловдив
Старт за успешна кариера в модерното земеделие

www.au-plovdiv.bg

През 2019 г. АУ е акредитиран 
от Националната агенция за 
оценяване и акредитация с 
оценка 9.61 по десетобална-
та система, която го отрежда 

в топ три университета в страната. 
Три последователни години АУ е национа-

лен първенец в професионалните направле-
ния „Растениевъдство“, „Растителна защита“ 

и „Животновъдство“ според Рейтинговата 
система на висшите училища в България.

Обучава студенти в трите образовател-
ни степени (бакалавър, магистър и доктор), 
провежда курсове за следдипломна квали-
фикация и преквалификация на специали-
сти от аграрния сектор.

Разполага с богата учебно-опитна и 
внедрителска база, разположена на 200 ha. 
В нея на високо агротехническо ниво се под-
държат колекции от растителни и животин-
ски видове. Обзаведена е модерна научно-
експериментална винарска изба със зала за 
винопроизводство и уникална колекция вина. 

В началото на април е открит 
Учебен център за практическо 
обучение на студентите по 
растениевъдство и растителна 
защита, разположен в модерна 
новопостроена сграда.

Към университета функционират Агро-
екологичен център за развитие на биоло-

гичното земеделие в България и Център за 
интегрирано управление на болестите по 
растенията. Наскоро отвори врати единстве-
ният в страната Демонстрационен център 
за електронна търговия със селскостопан-
ски и други продукти по инициативата 16+1 
(страните от Централна и Източна Европа и 
Китай).

Центърът за кариерно развитие и връзки 
с бизнеса осигурява стажове и съдейства за 
успешната реализация на студентите. 

Възпитаниците на АУ провеждат обуче-
ние и стаж в над 140 престижни европейски 
университета и фирми по програма Еразъм+; 
практики в модерни български ферми, науч-
ни институти и държавни структури; участие 
в студентски конференции, срещи и семина-
ри у нас и в чужбина; стипендии от бизнес 
партньори. 

Университетът предоставя добри соци-
ално-битови условия за пълноценна подго-
товка, отдих и спорт в модерен комплекс с 
плувен басейн.

Аграрният бизнес оценява високо ка-
чеството на обучение и предпочита да на-
значава специалисти, завършили АУ.

Аграрният университет – Пловдив е единственият в страната 
специализиран държавен университет в областта на аграрните науки 
със 74-годишна история, богата традиция и модерен облик. 
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Езикова гимназия „Пловдив“, известна като 
„Английската гимназия“, е създадена през 
1958  г. През 60-те години на своето същест-
вуване тя се превръща в учебно заведение, в 
което се съчетават значителни постижения 
на съвременното европейско образование с 
най-ценното от българските учебни тради-
ции. Гимназията е асоциирана към ЮНЕСКО още 
от 1971 г. За постигнати високи успехи в обра-
зователната сфера тя е наградена с орден „Ки-
рил и Методий“ – I степен, с Почетния знак на 
град Пловдив и медал за заслуги към приятел-
ството между народите. 

В настоящия момент в училището се обучават над 
1300 ученици, разпределени в 50 паралелки, като 
във всяка от петте учебни степени (от VIII до XII клас) 
има по 4 паралелки в профил „Чужди езици“ с първи 

чужд език – немски, и по 6 – в профил „Чужди езици“ 
с първи чужд език - английски.

С решение на Конференцията на министрите на 
културата на ФРГ от 2001 г. гимназията има право 
да подготвя ученици за придобиване на Немска 
езикова диплома.

Благодарение на отличното си представяне на 
международно признати изпити (TOEFL, SAТ, IELTS, 
CAE, DSD, Test DAF и др.) голяма част от зрелостниците 
продължават образованието си в световноизвестни 
колежи и университети в САЩ, Великобритания, Гер-
мания, Швейцария, Холандия и др.

През годините учениците от ЕГ „Пловдив“ по-
стигнаха изключителни успехи, като се класираха 
на второ място на Международната олимпиада 
по немски език на Гьоте институт, на второ място 
на Международната олимпиада по химия и на 
Менделеевската олимпиада, станаха лауреати 
и заеха първите места на националния кръг на 
олимпиадите по български, английски, немски 
език, история, философия и химия и биология. 

През миналата учебна година гимназията 
завоюва трето място в класацията на учили-
щата в България  с най-висок резултат от ДЗИ 
по български език и литература със среден ус-
пех „Отличен 5,58“ и пето място в класацията 
с резултатите от втория ДЗИ със среден успех  
„Отличен 5,83“.

В ЕГ "Пловдив" творят 57 клуба за извънкласни 
дейности.

През 2018 г. сградите на училището и двете обще-
жития към него бяха изцяло реновирани и санирани. 
Гимназията разполага с богата библиотека и кабинети 
по различните учебни предмети, снабдени със съвре-
менна обучителна апаратура. 

Високият професионализъм на преподаватели-
те, използването на най-ефективните и иновативни 
методи на обучение, модерната материална база 
създават възможност за максимална реализация на 
интелектуалния потенциал на учениците и на творчес- 
 ките им заложби и издигат авторитета на училището 
не само в страната, но и извън границите ù.

9% ръст на технологични 
паралелки след 7. клас

Запазват всички с хуманитарен 
профил в Пловдивска област

88 профилирани и 148 
професионални паралелки 
в Пловдивска област ще 
приемат ученици след за-
вършен седми клас в пред-
стоящата кампания. Това 
означава, че броят на про-
филираните паралелки се 
запазва, а професионални-
те стават с 34 повече от 
миналата година, като съ-
отношението между два-
та типа вече е 37% на 63%.

Така е спазена политика-
та на МОН за подкрепа на 
професионалното образо-
вание, както и директивата 
да се разкриват повече па-
ралелки от тъй наречения 
STEM профил - техника, ма-
тематика, IT. Ако заложени-
ят план-прием се изпълни, 
в Пловдивска област ще 
има 9% ръст на тези специ-
алности. В същото време 
постигнахме баланс, запаз-

вайки езиковите гимназии 
и всички паралелки в Хума-
нитарната, казва Иванка 
Киркова, началник на РУО. 

Тя подчертава, че нови-
те профили в природните 
науки, информатиката и 
областта на техниката са с 
разширено или интензивно 
изучаване на чужд език. Съ-
щото важи и за професио-
налните паралелки. Така 
не загърбваме това знание, 

а напротив - на финала на 
средното образование уче-
ниците ще имат познания 
по IT и чужд език, но и профе-
сия, казва Киркова.

Тази година седми клас 
завършват 5761 ученици 
в областта. Те са около 
250 повече от миналата 
година и с 375 по-малко 
от местата, ако се 
напълнят паралелките с 
по 26 деца.
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НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ПРИЕМ 2019/2020

18 училища предлагат 
19 нови специалности
Училища предлагат обучение по газова техника, 
електронна търговия, технология на биопроизводствата

18 училища в областта ще приемат 
ученици със завършен седми клас в 19 
нови за учебните заведения специал- 
ности. 

Нова за Пловдивска област е специал- 
ността „Газова техника”, която разкрива 
ПГ „Братя Евлоги и Христо Георгиеви” в 
Карлово по настояване на бизнеса. Пак 
по заявка на работодателите Професио-
налната гимназия по лозаро-градинар-
ство в Перущица обявява прием в не-
типична за нея област - металорежещи 
машини. За нея има дори партньорски 
фирми, които са готови да наемат уче-
ници на трудови договори, за да се осъ-
ществи дуална форма на обучение. В съ-
щото време се запазват традиционните 
специалности и остават една паралелка 
по лозаро-винарство и една по механи-
зация на селското стопанство, уточни 
Иванка Киркова, началник на Регионал-
ното управление по образование.

Нова за Професионалната гимназия 
по хранителни технологии и техника е 
специалността „Технология на биопро-
изводствата”, а за Автото - „Локомотиви 
и вагони”, пожелана от БДЖ на нацио-
нално ниво. В ПГСТ „Пеньо Пенев" пък 

вече ще обучават и строители на пъти-
ща и съоръжения. 

В някои общообразователни средни 
училища също стартират нови специал-
ности. В СУ „Никола Вапцаров” напри-
мер ще има паралелка по текстообра-
ботване, която ще готви оператори на 
компютри. Разкриването ù е в отговор 
на директивата от МОН да се засили тъй 
нареченият STEM профил - математика, 
природни науки, техника, IТ. В изпълне-
ние на тази политика Професионалната 
гимназия по селско стопанство „Васил 
Левски” в Първомай пък ще събира кан-
дидати за паралелка по икономическа 
информатика, макар специалността 
да е встрани от основния профил на 
училището. Обучение по електронна 
търговия предлага СУ „Св. Констан-
тин-Кирил Философ”, а СУ „Софроний 
Врачански” - по информационно осигу-
ряване. Такава специалност ще има и в 
СУ „Проф. Асен Златаров” в Първомай”.

Сопотската гимназия „Генерал Вла-
димир Заимов” въвежда паралелка по 
измервателна и организационна техни-
ка.
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Професионална гимназия  по механотехника 

„Проф. Цветан Лазаров“

 европейско качество    актуални професии и специалности     съвременни методи     богата материална база

а

ти    съврррееееме енниииии мммммеееете оди    богататататата мммммммммататататаа еееериална бабабабааааааззаззаззззззз

Стремежът ни е да отговаряме на търсенето 
на пазара на труда и затова непрекъснато се 
актуализира номенклатурата от специалности 
и професии, по които се подготвят курсистите. 
От учебната 2016/2017 година започна обучение 
по специалността „Машини и системи с ЦПУ“ в 
дуална форма на обучение /обучение чрез работа/ 
по проект ДОМИНО – „Швейцарска подкрепа за 
въвеждане на дуалното обучение в българската 
образователна система“.

ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ си 
сътрудничи с висши учебни заведения, 
като Технически университет – София, 
и Технически университет София – 
филиал Пловдив. Учениците, завършили 
професионалната гимназия, се записват 
с предимство в предлаганите от тях 
специалности.

Професионалната гимназия провежда 
ученическите практики в реална работна 
среда във водещи фирми, като: „Милара 
Интернешънъл” ООД, „Индекс - 6” ООД, „Ка 
Инженеринг“ ЕООД, „Биомашиностроене“ АД, 
„Китнер“, „Хеброс бус“ и много други.

За контакт: Учебен отдел: 032/692 239, Директор: 032/671 143.
e-mail: pgmtplovdiv@abv.bg, pgmtplovdiv.info. Адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ 71а.

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

• Професия „Програмист“ 
специалност 

„Програмно осигуряване“.
• Професия „Приложен програмист“, 

специалност
„Приложно програмиране“

• Професия „Техник-приложник“, 
специалност 

„Промишлена естетика и дизайн“
• Професия „Машинен техник“, 

специалност 
„Машини и системи с ЦПУ“ 

в дуална форма на обучение

• Професия „Мехатроника“, 
специалност „Мехатроника“. 

• Професия „Монтьор по автоматизация“, 
специалност 

„Автоматизирани  системи“.
• Професия „Техник по транспортна техника“, 

специалност 
„Автотранспортна техника“.

• Професия „Техник по транспортна техника“, 
специалност 

„Автомобилна мехатроника“.

В края на обучението си гимназистите получават Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.

Прием за учебната 2019-20 година:

Завършващите ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника“ и 
„Автотранспортна техника“ получават безплатни шофьорски книжки.

В 10 училища с дуално обучение

В 24 паралелки учат на заплата

Тази година дуално обучение пред-
лага за първи път ПГО „Ана Май”, като 
ще комбинира в една паралелка две 
специалности - моден дизайн и кон-

струиране и моделиране на облекло 
от текстил. В асеновградската гимназия 
„Цар Иван Асен II” пък дуално ще се учат 
мехатроника и машини и съоръжения 
за заваряване, също по схемата 2 в 1. 

На учене чрез работа на трудов до-
говор на конкретно работно място за-
лагат всички професии в Дървото, „Ма-
шини и системи в цифрово-програмно 
управление” в Механото, „Автоматиза-
ция на непрекъснати производства” и 
„Електрообзавеждане” в ПГЕЕ. Сопот-

ската гимназия "Ген. Владимир Заи-
мов" пък предлага обучение в 3 дуални 
паралелки. Едната е по мехатроника. 
Другите ще се сформират от приетите в 
две специалности, като комбинациите 
са: половината клас да учи електронна 
търговия, а другата - измервателна и 
организационна техника, или пък про-
изводство на хляб плюс производство 
на кулинарни изделия и напитки. 

Всички предложения са съгласувани 
предварително с кметовете. 

През предстоящата приемна 
кампания седмокласници ще при-
емат 24 дуални паралелки в 10 учи-
лища в областта. Някои от учебни-
те заведения вече са наложили 
тази форма - като Дървото и Меха-
ното. Други сега правят първи опи-
ти да си партнират в нея с бизнеса. 
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Когато си в професионална гимназия, учиш в бъде-
щето, казва Християна Кънева. Деветокласничка-
та учи приложно програмиране в ПГМ „Проф. Цве-
тан Лазаров” и застана на щанда на Механото да 
обяснява какви специалности предлага школото 

след завършен 7. клас и какви перспективи дават те. В наве-
черието на приемната кампания Дни на професиите събраха 
в Центъра за подкрепа на личностното развитие - ОДК - Пло-
вдив, 12 професионални гимназии и още 8 средни училища.

В момента се търсят много кадри с професия, а бъдещето е 
в технологиите, категоричен е и Александър Георгиев. Той пък е 
единайсетокласник и избрал мехатроника, а след като завърши, 
вижда себе си и като студент по същата специалност в Техниче-
ския университет. Механото поддържа тесни контакти с бизнеса 
и предлага дуална форма на обучение в специалност „Машини и 
системи с цифрово-програмно управление”, както и още 7 спе-
циалности. А за свободното време и хобитата има клубове като 
„Жадни за култура” и „Фотография”, добавя още Християна.

Роберто Бруно пък е в 10. клас в Професионалната гимназия 
по машиностроене, където учи за техник по пътно строител-
ство. В такова училище съм, защото това знание ми трябва, 
един ден искам да основа своя компания, споделя момчето. По 
пътя към мечтата си в момента посещава курс по предприема-
чество. А наскоро в рамките на обмен по програма „Еразъм+” 
изкарал производствен стаж в сърцето на Италия - Рим. Бяхме 
в различни сервизи, ползваше се английски език и освен допъл-
нителната практическа подготовка там се научих на екипна 
работа, казва ученикът.

Тази година кампанията за кандидатства-
не след 7. клас е изместена назад във време-
то спрямо миналото лято заради решението 
националните външни оценявания да не се 
провеждат на едни и същи дати с държавните 
зрелостни изпити на дванайсетокласниците. 
Тестовете на изхода на основното образова-
ние ще са на 17. и 19. юни. Чак след като станат 
ясни резултатите, ще започне подаването на 
документи. Когато внасяте своите, не забра-
вяйте:

1. За професионалните паралелки се изисква и меди-
цинско от личния лекар. Често заради липсата на този до-
кумент в центровете-гнезда връщат родители и ученици.
2.  Когато подреждате желаните специалности, не 
вписвайте кодовете от справочника за кандидатстване 
след 7. клас. Цифровите конфигурации там са според На-
ционалния класификатор на професиите в България. На 
място в центровете ще има списъци с истинските кодове 
на паралелките, които трябва да бъдат упоменати. Ако 
подадете заявлението онлайн, системата автоматично 
ще ги зададе след посочването на училището, профила 
и специалността.

Десетокласникът Роберто Бруно 
от Професионалната гимназия 
по машиностроене разказва за 

училището и своите планове по 
време на Дни на професиите

Професионалната гимназия – 
да учиш в бъдещето
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Търсят в чата първи 
стаж и работа
Виртуален ден на кариерата среща 
онлайн младежите и бизнеса

Виртуален ден на кариерата ще 
даде възможност на младежи, които 
търсят първата си работа или стажант-
ска програма, да „се срещнат” онлайн 
с работодатели на 16 май. За седма по-
редна година форумът се организира 
от Джоб Тайгър и е виртуална алтер-
натива на изложенията „Добра кари-
ера, добър живот”, които се правят в 
различни градове в цялата страна. За 
разлика от техния формат работода-
телите и младежите не се срещат на 
живо, например в Конгресния център 
в Пловдивския панаир, а онлайн. 

Регистриралите се за участие кам-
пании разкриват виртуален щанд в 
специалната електронна платформа. 
Кандидатите имат по 10 минути, за да 
чатят с представителите на фирмите. 
Това време е достатъчно да си зададат 
ключови въпроси и да се ориентират, 
казва Светозар Петров от Джоб Тай-
гър. Електронната кариерна борса на-
бира все по-голяма популярност. Тя е 
вариант и за хора от градове, в които 
не се провеждат изложенията. 

Независимо дали на живо или през 
чата, участието в такива формати 

дава възможност на младите да се 
запознаят кои фирми са на пазара на 
труда, какви кадри търсят и какви ка-
чества изискват. Дори и да не намери-
те работа или стаж, ще видите дали 
това, което знаете, е достатъчно, и 
ако е по-малко, какво още трябва да 
научите, казва Светлозар Петров. 

От старта на Националните дни на 
кариерата през годините около 45 000 
души са намерили чрез форума пър-
вата си работа и стаж.
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Светлозар Петров:

Бизнесът гради престиж на 
марката, за да намери кадри
Следи профилите на служителите в социалните мрежи 
заради лоялността, не да контролира

– Г-н Петров, какви кадри най-мно-
го се търсят на пазара на труда? Не-
достигът на кадри е на всички нива в 
йерархията и за хора с всякаква квали-
фикация. Затова бизнесът се насочва 
да търси студенти, завършващи или 
наскоро завършили висшето си обра-
зование.

– Запазва се тенденцията от предиш-
ните години и тази пролет тя е особено 
изявена – да се търсят много инженерни 

кадри. Явно недостигът там е най-голям. 
Следват секторите IT, бизнес процеси, 
аутсорсинг. Има нужда от хора и във фи-
нанси и застраховане. Икономистите ос-
танаха малко по-назад. Не че не се търсят 
и те, но натискът за инженери е най-го-
лям. 

– Променя ли се подходът, по който 
работодателят търси персонал, дър-
жи ли на нови умения?

Същественото е това, което нарича-

ме работодателска марка. Фирмите ра-
ботят за развиването на името си като 
добър работодател. Така че, когато имат 
обявена позиция, да може хората да кан-
дидатстват. Или ако им се предложи ра-
бота в конкретната фирма, вече да са я 
чували и тя да има авторитет, така че да 
са по-склонни да приемат офертата.

– Доколко се следи после наетият 
да е лоялен и да не злепоставя тази 
марка, включително и с неуместно по-
ведение в личния си Фейсбук профил?

– Държи се на това като на нещо важ-
но. Действително има практика да се на-
блюдават профили в социалните мрежи, 
но не бива да се разбира, че това е нещо, 
което бизнесът иска да контролира. Няма 
да има нужда от това, ако ние като рабо-
тодатели се държим така с хората си, че 
те да пишат позитивно за нас.

– Продължава ли разминаването 
между очакванията на младите и 
това, което предлагат работодате-
лите? И обратно.

– Това вечно ще го има. След като са 
някъде година на пазара на труда, мла-
дежите виждат реалността и тогава тази 
ножица се затваря. Това е привилегия на 
младите - да искат всичко днес и сега, не 
само по отношение на заплащането. И 
ние не можем да им я отнемем по ника-
къв начин. 

Светлозар Петров е управител на компанията за комплексни HR 
услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg - първия 
професионален и напълно интегриран сайт за търсене и предлага-
не на работа в България. Член на настоятелството на Американ-
ския университет в България, член на настоятелството на Фонда-
ция на бизнеса за образованието, един от създателите на Клуба на 
корпоративния дарител и доскорошен член на борда на директо-
рите на Българския дарителски форум. Член на почетния съвет на 
Международната награда на херцога на Единбург за България. 
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През 2019 година Народна биб-
лиотека „Иван Вазов" – Пловдив 
отбелязва 140 години от създа-

ването си. Днес тя изпълнява функци-
ите на второ национално книгохрани-
лище и има голям принос в опазването 
на българското културно-историческо 
наследство. Във връзка с годишнина-
та библиотеката планира и реализира 
разнообразни дейности и инициативи:  

*  Издаване на албум „Пловдив през 
обектива на първите фотографи“, съв-
местно с Държавна агенция „Архиви“ 
*  Годишник на НБ „Иван Вазов“ за 2014-
2018 г.
*  Валидиране на юбилейна пощенска 
марка от Министерството на транспор-
та, информационните технологии и съ-
общенията
*  Юбилейна кръгла маса на 14-15 ок-
томври
* Концерт на Биг бенд „Пловдив“
* Изложби, литературни представяния, 
детски събития и т.н.

Областната библиотека и музей се 
създава и изгражда като национална биб-
лиотека на Източна Румелия през 1879 г. 
по личната инициатива и с усилията на 
видния възрожденски деец Йоаким Гру-

ев, тогавашен директор на Дирекцията 
на Народното просвещение. Тя е първата 
културна институция в Южна България, 
която задоволява социалните потребно-
сти от образование и наука на новоуч-
редената автономна област и съхранява 
паметниците на българската писменост и 
култура. 

Днес Пловдивската народна библио-
тека е общодостъпна универсална научна 
библиотека с фонд от 1 925 000 библио-
течни документа. Годишно се реализират 
около 120 000 посещения и се заемат 
около 295 000 библиотечни документа. 
Библиотеката притежава богат универса-
лен фонд от научна, художествена литера-
тура, ръкописи, палеотипи, старопечатни, 
редки и ценни издания, богат справочен 

фонд, български и чужди периодични 
издания, аудиовизуални и електронни 
документи, оригинални произведения на 
изкуството, лични библиотеки. 

Към Библиотеката функционират 
два чуждоезикови културни центъра 
Deutscher Lesesaal и American Space, Ди-
гитален център, Лаборатория за консер-
вация и реставрация, Издателство, Книго-
везница и Дигитална печатница.

Народна библиотека „Иван Вазов“ има 
амбицията да развива дългосрочно про-
цесите на цифровизация на фондовете 
си, като инвестира в инструментален и 
трудов ресурс, за да гарантира поддър-
жането на стабилна, ефективна и гъвкава 
Дигитална библиотека със свободно дос-
тъпни за гражданите ресурси.

140 ГОДИНИ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
„ИВАН ВАЗОВ“ - ПЛОВДИВ

5 съвета 
как да изберете 

школо за 
първолака

Вашето пораснало момче или моми-
че след месец ще се сбогува с детската 
градина и наесен ще влезе в училище. 
Електронната система за централизи-
ран прием на Община Пловдив вече е 
отворена за регистрации и подаване на 
заявления за участие в първото класи-
ране на 5 юни. 

как да изберем 
къде точно да 
пратим хлапето?

1Не търсете  училище с висок 
рейтинг, а това, което е 
добро за вашето дете 

От години под тепетата се е оформил 
неофициален ТОП 10 на най-желани-
те учебни заведения, а за да попаднат 
децата им в тях, семействата прибягват 
към всевъзможни трикове, включител-
но смяна на адресната регистрация 3 г. 
по-рано - за да отговарят на критерия 
уседналост по отношение на местожи-
веенето, което е с най-голяма тежест 
при точкуването. Преценете обаче дали 
това учебно заведение води политика, 
която е в синхрон с вашето разбиране 
за ролята на училището - дали набляга 
много на тестове и високи резултати, 
или пък има по-балансиран подход и 
държи на добрите послания, друже-
любна среда, психическия комфорт на 
детето. 

Колкото и да изглежда рано на тази 
възраст, бъдещият първолак може би 
вече е показал силните си страни. Мо-
жете да ги подкрепите, като изберете 

още в първи клас паралелка със засиле-
но изучаване на изкуства, музика, ком-
пютърно моделиране, хореография. 
Или пък двете Монтесори паралелки, 
в които методите дават повече сво-
бода, зачитават в по-голяма степен 
индивидуалността и помагат да се на-
предва със собствено темпо.

2Попитайте за режима 
и има ли занималня за 
всички 

Тръгването на детето на училище ще 
пренареди графика и отговорностите в 
семейството. Затова, преди да вземете 
решението, се поинтересувайте в колко 
часа започват занятията, как е разчетен 
дневният режим. Много е важно дали 
школото има база да поеме всички же-
лаещи в занималня след края на задъл-
жителните часове и до колко най-късно 
можете да приберете хлапето. В стан-
дартния случай занятията за първо-
лаците са от 8 часа, но има и училища, 
в които началният час е 8.30. Част от 
училищата преминават след първи или 
втори клас на двусменен режим, това 
устройва ли ви? Целодневната форма на 
обучение най-често приключва в 16.30 
часа, но след това има занимания по ин-
тереси. Практиката на училищата е раз-
лична - най-масово те изпращат децата в 
17-17.30, но на места можете да вземете 
хлапето до 18 часа. Съобразете това с 
графика на служебните си ангажименти. 

3Поинтересувайте 
се от методите на 
преподаване 

Доколко се използват IT технологии, 
проектен принцип, трансформирана 
класна стая без първи и последен чин, 
групова работа, интердисциплинарен 
подход, има ли практика за изнесени 
занятия в природата или в музея.

4Не пренебрегвайте 
извънкласните форми 

Детето вероятно ще прекарва в учи-
лище повече време, отколкото траят за-
дължителните часове. Добре ще бъде за 
него, ако учебното заведение предлага 
извънкласни форми, които са подхо-
дящи точно за неговите наклонности  - 
приложни изкуства, спорт, танци, ком-
пютърно моделиране. Това ще даде 
възможност на ученика да доразвива 
дарбите си, като в същото време ще му 
е по-забавно и интересно.

5 Заведете го на Ден на 
отворените врати 

Много училища провеждат Дни на 
отворените врати и други инициативи, 
които дават възможност на бъдещите 
първолачета да влязат в училище. Така 
ще могат да се срещнат с хората, които 
може би ще им станат учители, да усетят 
атмосферата. При всички случаи този 
опит после ще е полезен при адапта-
цията между детската градина и учили-
ще, дори и в крайна сметка да изберете 
друго учебно заведение.

Продължава на 18 стр.  E
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През 2019 година Народна биб-
лиотека „Иван Вазов" – Пловдив 
отбелязва 140 години от създа-

ването си. Днес тя изпълнява функци-
ите на второ национално книгохрани-
лище и има голям принос в опазването 
на българското културно-историческо 
наследство. Във връзка с годишнина-
та библиотеката планира и реализира 
разнообразни дейности и инициативи:  

*  Издаване на албум „Пловдив през 
обектива на първите фотографи“, съв-
местно с Държавна агенция „Архиви“ 
*  Годишник на НБ „Иван Вазов“ за 2014-
2018 г.
*  Валидиране на юбилейна пощенска 
марка от Министерството на транспор-
та, информационните технологии и съ-
общенията
*  Юбилейна кръгла маса на 14-15 ок-
томври
* Концерт на Биг бенд „Пловдив“
* Изложби, литературни представяния, 
детски събития и т.н.

Областната библиотека и музей се 
създава и изгражда като национална биб-
лиотека на Източна Румелия през 1879 г. 
по личната инициатива и с усилията на 
видния възрожденски деец Йоаким Гру-

ев, тогавашен директор на Дирекцията 
на Народното просвещение. Тя е първата 
културна институция в Южна България, 
която задоволява социалните потребно-
сти от образование и наука на новоуч-
редената автономна област и съхранява 
паметниците на българската писменост и 
култура. 

Днес Пловдивската народна библио-
тека е общодостъпна универсална научна 
библиотека с фонд от 1 925 000 библио-
течни документа. Годишно се реализират 
около 120 000 посещения и се заемат 
около 295 000 библиотечни документа. 
Библиотеката притежава богат универса-
лен фонд от научна, художествена литера-
тура, ръкописи, палеотипи, старопечатни, 
редки и ценни издания, богат справочен 

фонд, български и чужди периодични 
издания, аудиовизуални и електронни 
документи, оригинални произведения на 
изкуството, лични библиотеки. 

Към Библиотеката функционират 
два чуждоезикови културни центъра 
Deutscher Lesesaal и American Space, Ди-
гитален център, Лаборатория за консер-
вация и реставрация, Издателство, Книго-
везница и Дигитална печатница.

Народна библиотека „Иван Вазов“ има 
амбицията да развива дългосрочно про-
цесите на цифровизация на фондовете 
си, като инвестира в инструментален и 
трудов ресурс, за да гарантира поддър-
жането на стабилна, ефективна и гъвкава 
Дигитална библиотека със свободно дос-
тъпни за гражданите ресурси.

140 ГОДИНИ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
„ИВАН ВАЗОВ“ - ПЛОВДИВ

От стр. 17 E
Общо 3483 свободни места за първолачета са обя-

вени за следващата учебна година в електронната 
система за централизиран прием. Според системата 
на ГРАО наборът, който навършва 7 г. сега и наесен 
влиза в клас, наброява 3899 деца. В превеса обаче 
няма нищо тревожно, защото стотици хлапета са из-
вън страната или са се пренесли, без да сменят ад-
ресната регистрация. Места ще има за всички, има и 
достатъчен резерв  - бройките са повече от миналата 
година, а децата - по-малко, казват от отдел „Образо-
вание” на Община Пловдив. Най-голяма тежест при 
класирането има местоживеенето, като при 3 г. усед-
налост то носи 120 т., ако е в прилежащия район на 
избраното училище. Всички критерии заедно с точ-
ките, които носят, могат да се видят в електронната 
платформа за прием в 1. клас. Крайният срок за пода-
ване на заявлението с до 5 желани учебни заведения 
е 3 юни, ако изберете това да стане онлайн. На харти-
ен носител молбите се внасят до 31 май в училището 
по първо желание. 
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Танцът е магия  
в танцова школа „Мила“

Правилната 
стойка, дишането, 
артистичността 
са част от 
уменията, които 
танците развиват. 
Основната 
идея на танца е 
преживяването! 
Радостта и 
удоволствието, 
което музиката 
и танците могат 
да донесат, са 
несравними! 

Преди по-малко от година, в началото на октомври 2018 г., в  
Пловдив отвори врати детска танцова школа „Мила”. Децата в 
школата са от I до IV клас и под вещото ръководство на хореогра-
фа Мила Донева имат възможността да се запознаят с богатото 
разнообразие на българските ритми, хора и ръченици.

Преди да се запишат в школата, 
децата имат възможност на няколко 
пробни посещения, за да усетят дали 
имат желание да продължат. Нача-
лото не е лесно, изискват се усилия 
и постоянство. Затова основна цел 
за Мила Донева е да запали интере-
са към фолклорните танци у деца-
та. В края на 2018-а танцова школа 
“Мила” представи открит урок, на 
който децата имаха възможност да 
демонстрират наученото за крат-
кото време пред родители и гости. 
През май предстоят изяви на танцов 
клуб “Мила” и детска школа “Мила” 
на събори в  Пловдив и околността.

Репетициите се провеждат
всеки вторник и четвъртък  
от 17:45 до 18:45 часа  
в салона на  
ОУ "Д-р Петър Берон";  
ул. "Данаил Николаев" 46,   
  0878 559 777 - Мила
  mila_stdoneva@abv.bg
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50 
атракциона в Лунапарк 

за тийнейджъри 

 www.tonbonbon/lunapark
 Plovdiv Plaza Мол 
      Пловдив, ул. "Д-р Георги Странски" 3, ниво 2 
 0882 88 48 48 

 �На площ от 1200 кв. м 
 �над 50 различни атракциона и електронни игри
 �с приключенски и състезателен характер 
 �емоционални надпревари с коли и мотори
 �стрелби по различни цели 

В края на декември в „Plovdiv Plaza Mall” стартира  
нов бранд Luna Park от създателите на „Тон Бонбон”.  
Насочен е към деца над 8 години,  
но е подходящ за възраст 16-18 г.

Своите гости очакват блъскащи се колички Spinning, въртя-
щите се Bumper, мини боулинг, подходящ за деца, Highway 66. 

В зоната работи и 6D кино от италиански производител Effeci.
Трамплин зоните са с професионални матове, фоум пит 

басейн и странични матове, подходящи за деца над 6 го-
дини. Едновременно могат да скачат 7 души.

Допълнителни забавления за посетителите осигуряват 
еър хокеят, билярдни маси, джаги, баскетбол.

А в тъй наречените Redemption игри освен емоциите се 
печелят и билети, които могат да се заменят за различни 
награди. Вариантите са от малки химикалки до дронове 
и маркови слушалки.

Домакините предлагат на своите клиенти и професио-
нално организирани лични празници като детски рож-
ден ден. В „Тон Бонбон” работят професионалисти с ог-
ромен опит в подготовката на подобни партита. Освен 
всички забавления за малките гости се съставя меню от 
свежи продукти, приготвени на място, торта от сладкар-
ска работилница „Тон Бонбон” и украса от декораторския 
екип „Тон Бонбон&Балон”.

Ако има придружаващи родители, те могат да се на-
сладят на спокойно време с чаша лате или първокласно 
вино в West café. За малките пък на разположение е „Тон 
Бонбон” непосредствено до Лунапарк.

50 атракциона в Лунапарк 
за тийнейджъри 
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Пощенска банка – силният 
партньор в образованието

Образованието е най-добрият начин за развитие на потенциала на хората и икономиката, а 
пълноценният контакт между бизнеса и учебните институции може да мотивира младите хора за успех 
и кариерно развитие. По тази причина Пощенска банка от години реализира различни образователни 
инициативи, като част от корпоративната си социална отговорност. Това е нейната инвестиция с най-
висока добавена стойност, насочена както към младите хора, така и към служителите на компанията.

Инициативи на Пощенска банка 
с фокус върху образованието 

Пощенска банка и 
SoftUni  – успех на квадрат

През 2018 г. банката постави нача-
лото на дългосрочен проект с инова-
тивната образователна институция 
СофтУни. Основната му цел е млади-
те хора да се подготвят по-успешно 
за професиите на бъдещето и реали-
зация в България, да получат шанс да 
осъществят смелите си идеи. Студен-
тите на СофтУни имат възможност да 
работят по реални проекти на бан-
ката, да обсъждат своите идеи с екс-
пертите ù и да се учат от тях, да пред-
лагат своите дигитални финансови 
решения. Същевременно служите-
лите на Пощенска банка имат въз-
можност да повишават дигиталните 
си знания и да се обучават в курсове, 
създадени специално за тях. 

Стажът – възможност да учиш в реална среда 

 Един от най-добрите 
начини за придоби-
ване на нови знания 

и умения е чрез практика. 
Затова повече от 10 годи-
ни Пощенска банка отваря 
вратите си за млади хора, 
които имат желание да се 

развиват в банковия сек-
тор. Стажантската програма 
на банката е целогодиш-
на, платена, провежда се 
както в Централата, така и 
в клоновете в страната, а 
продължителността ù е от 
1 до 3 месеца. По време на 

стажа си младите хора се 
обучават и получават ценни 
знания, а след приключва-
нето му имат възможност да 
започнат работа в банката. 
Кандидатите за стаж могат 
да изпращат автобиография 
на jobs@postbank.bg. 

Пощенска банка е сред лидерите 
на банковия пазар в България от 
създаването си преди 28 години. 
Институцията е водещ фактор в 
нововъведенията и формирането на 
тенденциите в банковия сектор през 
последните години и многократно 
е награждавана за своите иновации. 
Пощенска банка заема стратегическо 
място в банкирането на дребно и 
корпоративното банкиране в България, 
с една от най-добре развитите клонови 
мрежи и модерни алтернативни канали 
за банкиране.

Банката всяка година се включва 
активно в Европейската седмица на 
парите – инициатива за повишаване на 
финансовата грамотност. Като част от 
нея служители на Пощенска банка про-
ведоха през март повече от 25 открити 
уроци за парите, различните банкови 
продукти и най-често срещаните кибе-
ризмами. „Важно е всеки, още от дете, 
да познава стойността на парите, за 
да може да управлява личните си фи-
нанси успешно. Нашият постоянен ан-
гажимент е да подкрепяме повишава-
нето на финансовата грамотност, тъй 
като искаме да бъдем доверен парт-
ньор за клиентите си през целия им 
живот и да им предоставяме възможно 
най-добрите финансови решения“, ко-
ментираха от Пощенска банка. 

„Гордея се с труда на моите роди-
тели“ е друг ежегоден образователен 
проект на институцията, който се осъ-

ществява в партньорство с Глобалния 
договор на ООН. Той дава възможност 
на децата на служители на Пощенска 
банка да посетят централата и учеб-
ния клон, за да разберат повече за 
основите на финансите и различните 
професии. Инициативата им помага в 
бъдещото кариерно ориентиране и 
им показва, че трудът и образование-
то са водещи ценности. 

Експерти на Пощенска банка вся-
ка година стават ментори на Postbank 
Next – клас от Националната търгов-
ско-банкова гимназия в София. В се-
рия от срещи те предават на ученици-
те ценен опит и практически насоки в 
областта на финансите, банкирането, 
иновациите и маркетинга. Младите 
хора научават много за кариерните 
възможности в банковия сектор и 
предимствата от работата в силен и 
мотивиран екип. 

Финансовото образование влиза в час с 
експертите на Пощенска банка 


