
Училище, което подава 

информацията

Вид дейност / кратко 

описание

Фирма/училище 

домакин на събитието

Дата и 

начален час

Място на 

събитието (в 

случай, че не е в 

електронна 

среда)

Брой на 

участващите 

ученици

От кой /и 

класове са 

учениците

От кое училище са 

учениците

Друга 

информация 
Платформа и линк към 

събитието

ПТГ"Д-р Никола 

Василиади" Габрово

Пробно стажуване; 

Участието на учениците, 

макар и за един ден като 

пробни стажанти е събитие, 

което ще е добро начало за 

бъдещата им работа в 

реална среда.

фирми партньори на 

гимназията, в които се 

осъществява дуално 

обучение

09-

10.11.2020; 

13:30

фирми 

партньори на 

гимназията, в 

които се 

осъществява 

дуално 

обучение

52 8в; 9в клас ПТГ"Д-р Никола 

Василиади" Габрово

Участието при

стажуването е

възможност за

прилагане на

практика на

получените 

теоретични 

знания от ПТГ

"Д-р 

Василиади" 

Габрово .

Очаквайте линк към 

събитието

ПТГ"Д-р Никола 

Василиади" Габрово

Виртуална разходка в ПТГ 

"Д-р Никола Василиади" 

Габрово

ПТГ"Д-р Никола 

Василиади" Габрово

12.11.2020; 

14:00

платформа 

Teams

250 7-ми класове 

на основните 

училища в 

Габрово

ОУ - Габрово и 

областта

Виртуална 

разходка за 

представяне на 

професиите в 

ПТГ "Д-р 

Никола 

Василиади" 

Габрово

Очаквайте линк към 

събитието

ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

Презентация на учебно 

производствената практика 

в гр. Лайциг

ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

09.11.2020 12 11 а, 11 б, 12 

б, 12 г

ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

Практиката е 

проведена от 

14-29.10.2020 г. 

по проект 

„Млади 

предприемачи 

в областта на 

туризма“ по 

програма 

Еразъм +

http://www.pgt.gabrovo.bg

ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

Видеоклип  на учебно 

производствената практика 

в гр. Лайциг

ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

09.11.2020 12 11 а, 11 б, 12 

б, 12 г

ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

Практиката е 

проведена от 

14-29.10.2020 г. 

по проект 

„Млади 

предприемачи 

в областта на 

туризма“ по 

програма 

Еразъм +

Очаквайте линк към 

събитието

ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

Презентация на 

кулинарната изложба 

"Тиквени фантазии"

ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

09.11.2020 10 11 а ПГТ "Пенчо Семов" - 

Габрово

Кулинарната 

изложба е 

проведена на 

10.10.2020

http://www.pgt.gabrovo.bg/                                            

ПМГ "Акад. Иван 

Гюзелев" - Габрово

Провеждане на тематично 

събитие с акцент 

изграждане на 

професионални умения в 

ИТ сферата

ПМГ "Акад. Иван 

Гюзелев" - Габрово

09.11.2020г. 

13.40 часа

ПМГ "Акад. 

Иван Гюзелев" - 

Габрово

ПМГ "Акад. Иван 

Гюзелев" - Габрово

Microsoft Teams 

Очаквайте линк към 

събитието

Информация за организираните събития в област Габрово по повод Седмица на професионалните умения в България

http://www.pgt.gabrovo.bg/
http://www.pgt.gabrovo.bg/


ПМГ "Акад. Иван 

Гюзелев" - Габрово

Презентазия на тема 

"Моята ИТ перспектива"

ПМГ "Акад. Иван 

Гюзелев" - Габрово

09.11.2020 ПМГ "Акад. 

Иван Гюзелев" - 

Габрово

5-12 клас ПМГ "Акад. Иван 

Гюзелев" - Габрово

за учениците 5-7 клас - в 

училището 

Очаквайте линк към 

събитието

За учениците 8-12 клас  

Microsoft Teams

СУ 'Отец Паисий' Организация на проекна 

дейност - "Еднофамилна 

къща мечта"

СУ 'Отец Паисий' 9.11 - 

13.11.2020г.

СУ 'Отец 

Паисий'

45 7 -10 клас СУ 'Отец Паисий' Провеждащи: 

Христо Минчев 

и Владимир 

Василев

https://souotecpaisii.com/

СУ 'Отец Паисий' Презентация -" Нови 

технологии в 

строителството"

СУ 'Отец Паисий' 9.11-

13.11.2020г.

СУ 'Отец 

Паисий'

10 10 и 11 клас СУ "Отец Паисий" Провеждащи: 

Христо Минчев 

и Владимир 

Василев

https://souotecpaisii.com/

СУ 'Отец Паисий' Дизайнерска дейност -

"Естетичен дизайн на 

картичка"

СУ 'Отец Паисий' 9.11-

13.11.2020г.

СУ 'Отец 

Паисий'

45 7 и 8 клас СУ"Отец Паисий" Провеждащи: 

Павлина 

Филипова и 

Пламен 

Димитров

https://souotecpaisii.com/

СУ 'Отец Паисий' Дизайнерска дейност - 

"Дизайн на различни 

типове лого"

СУ 'Отец Паисий' 9.11-

13.11.2020г.

СУ 'Отец 

Паисий'

10 9 клас СУ"Отец Паисий" Провеждане:П

ламен 

Димитров

https://souotecpaisii.com/

СУ 'Отец Паисий' Презентация на ученици - " 

Разработка на рисунки и 

типажи"

СУ 'Отец Паисий' 9.11-

13.11.2020г.

СУ 'Отец 

Паисий'

30 9 клас СУ "Отец Паисий" Провеждане:П

ламен 

Димитров, 

Павлина 

Филипова

https://souotecpaisii.com/

НАГ - Габрово Онлайн среща с носител на 

професията /офис 

сътрудник/: 5 любопитни 

факта за професията и 

виртуална разходка в офиса

11.11.2020 г. НАГ - Габрово 52 8 и 9 клас НАГ - Габрово MS Teams 

Очаквайте линк към 

събитието

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

"Ден на отворените врати" - 

посещение и  запознаване с 

организацията на 

работните места, 

оборудването и 

разположението на 

машините в съответните 

производствени участъци и 

цехове.

„ВАГОНЕН ЗАВОД-

ИНТЕРКОМ“ АД

град Дряново

26.10.2020 г. 

14.30 часа

„ВАГОНЕН 

ЗАВОД-

ИНТЕРКОМ“ АД

град Дряново

12 ученика от  

Група 

„Професията - 

шанс, 

възможност, 

бъдеще“, 

която е част 

от проекта на 

МОН 

„Подкрепа за 

дуална 

система на 

обучение“ 

10 а клас 

спец. 

"Машини и 

системи с 

ЦПУ"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

проведено е https://www.facebook.com/ik

ofen/posts/269474268079868

2

https://souotecpaisii.com/
https://souotecpaisii.com/
https://souotecpaisii.com/
https://souotecpaisii.com/
https://souotecpaisii.com/
https://www.facebook.com/ikofen/posts/2694742680798682
https://www.facebook.com/ikofen/posts/2694742680798682
https://www.facebook.com/ikofen/posts/2694742680798682


Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

"Ден на отворените врати" - 

посещение и наблюдение 

на производствен процес, 

техника на безопасност, 

хигиена на труда и 

противопожарна охрана в 

"Троймаш" ООД - град 

Дряново

„Троймаш“ ООД  град 

Дряново  

05.11.2020 г. 

14.30 часа

„Троймаш“ ООД  

град Дряново  

12 ученика от  

Група 

„Професията - 

шанс, 

възможност, 

бъдеще“, 

която е част 

от проекта на 

МОН 

„Подкрепа за 

дуална 

система на 

обучение“ 

10 а клас 

спец. 

"Машини и 

системи с 

ЦПУ"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

проведено е https://www.facebook.com/ik

ofen/posts/270367293657232

3

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

Ден на отворените врати  -

презентация за фирмата, 

производствените машини 

и процеси.

"ВСК Кентавър - ИЗ 

Динамика" ООД 

12.11.2020 

г.14.00 часа

Microsoft Teams 12 ученика от  

Група 

„Професията - 

шанс, 

възможност, 

бъдеще“, 

която е част 

от проекта на 

МОН 

„Подкрепа за 

дуална 

система на 

обучение“ 

10 а клас 

спец. 

"Машини и 

системи с 

ЦПУ"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

Microsoft Teams

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

"Ден на отворените врати"-  

изнесено обучение на 

тема: "Разчитане чертежи 

на изделия, произвеждани 

във "ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ 

ДИНАМИКА"ООД

 град Дряново

 "ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ 

ДИНАМИКА" ООД  град 

Дряново инж. Мая 

Митева

17.11.2020г.

14.00 часа

"ВСК КЕНТАВЪР - 

ИЗ ДИНАМИКА" 

ООД   град 

Дряново

8 ученика 9 клас спец. 

"Машини и 

системи с 

ЦПУ"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

Ден на отворените врати - 

изнесено обучение на тема: 

Продуктова група "НОЖОВЕ 

със СРП". Методи за 

закрепване на пластината 

към държача по ISO 1832-95 

(закрепване: С, S, P, M и D)

"ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ 

ДИНАМИКА" ООД град 

Дряново инж. Мая 

Митева

18.11.2020 г. 

14.00 часа

"ВСК КЕНТАВЪР - 

ИЗ ДИНАМИКА" 

ООД град 

Дряново

13 ученика 10 а клас 

спец. 

"Машини и 

системи с 

ЦПУ"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

https://www.facebook.com/ikofen/posts/2703672936572323
https://www.facebook.com/ikofen/posts/2703672936572323
https://www.facebook.com/ikofen/posts/2703672936572323


Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

"Ден на отворените врати"-  

изнесено обучение на тема: 

"Инструментални стомани - 

видове и маркировка по 

БДС и DIN. Стомани HSS, HSS-

Co и легирани стомани, 

използвани за 

производство на изделия", 

във "ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ 

ДИНАМИКА" ООД град 

Дряново 

"ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ 

ДИНАМИКА" ООД град 

Дряново инж. Мая 

Митева

19.11.2020 г. 

14.00 часа

"ВСК КЕНТАВЪР - 

ИЗ ДИНАМИКА" 

ООД град 

Дряново

14 ученика 8б клас спец. 

"Машини и 

ситеми с 

ЦПУ"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

 Пробно стажуване „ВАГОНЕН ЗАВОД-

ИНТЕРКОМ“ АД

град Дряново

13.11.2020 г. "ВАГОНЕН 

ЗАВОД-

ИНТЕРКОМ“ АД

град Дряново

15 ученика 10а клас 

спец. 

"Машини и 

ситеми с 

ЦПУ"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

 Пробно стажуване „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ 

ДИНАМИКА‘‘ ООД

 Дряново

24.11.2020 г. „ВСК КЕНТАВЪР 

– ИЗ 

ДИНАМИКА‘‘ 

ООД

град Дряново

3 ученика 9а клас 

спец."Маши

ни и системи 

с ЦПУ"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

Пробно стажуване "ВСК  Кентавър - ИЗ 

Динамика" ООД - 

Дряново

25.11.2020 г. "ВСК Кентавър - 

ИЗ Динамика" - 

Дряново

5 ученика 10а клас 

спец. 

"Машини и 

ситеми с 

ЦПУ"

ПГИ "Рачо Стоянов", 

Дряново

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

Пробно стажуване "ВСК Кентавър - ИЗ 

Динамика "ООД - ДРяново

26.11.2020 г. "ВСК Кентавър - 

ИЗ Синамика" 

ООД - Дряново

5 ученика 8б клас спец. 

"Машини и 

ситеми с 

ЦПУ"

ПГИ"Рачо Стоянов" - 

Дряново



Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

Онлайн конференция на 

тема "Мениджмънт на 

човешките ресурси"

ПГИ „Рачо Стоянов“ град 

Дряново

24.11.2020 г 

12.45 ч

Microsoft Teams 11 ученика 12 а клас, 

специалност 

"Селски 

туризъм"

ПГИ „Рачо Стоянов“ 

град Дряново

Microsoft Teams

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

Участие в анимационна 

проява "Приготвяне на 

традиционна българска 

храна от екологично-чисти 

продукти"

Комплекс "Боженци 

чифлик"

24.11.2020 г- 

9,30 часа

с. Съботковци, 

обл. Габрово

11 ученика 12 а клас, 

специалност 

"Селски 

туризъм"

ПГИ "Рачо Стоянов", 

Дряново

Гости на 

събитието - 3

https://dox.abv.bg/download

?id=7d5aa3a65f

Професионална 

гимназия по икономика 

„Рачо Стоянов”

 

Анимационна програма 

"Руска тематична вечер в 

ресторант"

ПГИ "Рачо Стоянов" 

Дряново

26.11.2020 г 

12.45 ч

ПГИ "Рачо 

Стоянов" 

Дряново

8 ученика 9 а 
Специалност 

"Организация 

на туризма и 

свободното 

време"

ПГИ "Рачо Стоянов", 

Дряново

Гости на 

събитието - 

15

Професионална 

гимназия по транспорт 

и машиностроене -с. 

Градница, обл.Габрово

Презентация на тема 

„Работа със SOLID Works“

Професионална гимназия 

по транспорт и 

машиностроене-

Градница, обл.Габрово

13.11.2020-

14,00 часа

12 XII Професионална 

гимназия по 

транспорт и 

машиностроене-

Градница, 

обл.Габрово

Microsoft Teams

Професионална 

гимназия по транспорт 

и машиностроене -с. 

Градница, обл.Габрово

Конкурс за есе на тема 

„Избрах си професия“

Професионална гимназия 

по транспорт и 

машиностроене-

Градница, обл.Габрово

16.11.2020-

14,00 часа

10 VIII, IX, X, XI, 

XII

Професионална 

гимназия по 

транспорт и 

машиностроене-

Градница, 

обл.Габрово

Microsoft Teams

Професионална 

гимназия по транспорт 

и машиностроене -с. 

Градница, обл.Габрово

Онлайн посещение на ТУ-

Габрово

Професионална гимназия 

по транспорт и 

машиностроене-

Градница, обл.Габрово

27.11.2020-

14,00 часа

50 VIII, IX, X, XI, 

XII

Професионална 

гимназия по 

транспорт и 

машиностроене-

Градница, 

обл.Габрово

Microsoft Teams

Професионална 

гимназия по 

механоелектротехника 

"Ген. Иван Бъчваров" 

гр.Севлиево

Представяне на 

презентация за учебно-

възпитателния процес във 

фирмата

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ - 

ВИДИМА” АД 

09.11.2020 г.    

08:30:00

“ИДЕАЛ 

СТАНДАРТ - 

ВИДИМА” АД 

17 11 Б ПГМЕТ "Ген. Иван 

Бъчваров" 

гр.Севлиево

http://pgmet.com

https://dox.abv.bg/download?id=7d5aa3a65f
https://dox.abv.bg/download?id=7d5aa3a65f
http://pgmet.com/


ПГ "Марин Попов" - гр. 

Севлиево

Монтаж и демонтаж на 

части и възли от двигател 

на автомобил, спирачна 

система, предавателна 

кутия

ПГ "Марин Попов" - 

Севлиево

учебна 

работилница

49 10.11 ПГ "Марин Попов" http://pg-marinpopov.com/ 

facebook - 

https://www.facebook.com/p

rofile.php?id=1000389786429

50

ПГ "Марин Попов" - гр. 

Севлиево

Работа с прикачен инвентар ПГ "Марин Попов" - 

Севлиево

Опитно поле 10 11 ПГ "Марин Попов" http://pg-marinpopov.com/ 

facebook - 

https://www.facebook.com/p

rofile.php?id=1000389786429

50

ПГ "Марин Попов" - гр. 

Севлиево

Майсторско кормуване ПГ "Марин Попов" - 

Севлиево

полигон 3 12 ПГ "Марин Попов" http://pg-marinpopov.com/ 

facebook - 

https://www.facebook.com/p

rofile.php?id=1000389786429

50

"Мусала Софт" АД Онлайн посещение "Мусала Софт" АД 12.11.2020 

от 10 до 12 

часа

"Мусала Софт" 

АД

 

https://us02web.zoom.us/j/8

7444459718?pwd=L0lQUk53N

DI5ZytZRmJWYU1RWW4zQT0

9

"Мусала Софт" АД Онлайн посещение "Мусала Софт" АД 13.11.2020 

от 16 до 18 

часа

"Мусала Софт" 

АД

https://us02web.zoom.us/j/8

1528793811?pwd=M1RianNse

kZTM0s2cnlSNWk1S01hZz09

"Мусала Софт" АД Онлайн посещение "Мусала Софт" АД "Мусала Софт" 

АД

"Мусала Софт" - видеоклип 
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