
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов“ град Варна 

във връзка с подкрепа предстоящия прием на ученици в ПГГСД „Н. Хайтов“ за 

2023/2024г. 

 

   

В изпълнение на чл.16, т.10 от ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – обществения 

съвет да дава становище за предстоящия план – прием, предлагаме през учебната 

2022/2023г. ПГГСД „Николай Хайтов” да направи прием по следните специалности. 

 

I. Професионално направление - Производствени технологии – дървесина, 

хартия, пластмаси и стъкло – код 543. 

 

1. Специалност – „Тапицерство и декораторство” – код 5430106,  

от професия „Техник – технолог  в дървообработването” – код 543010  

Степен на професионална квалификация – III – та.  

Една паралелка след завършен седми клас – 26 ученика 

Форма на обучение: дневна форма на обучение.  

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.  

Първи чужд език: Английски език.  

Срок на обучение: 5 години. 

 

2. Специалност „Мебелно производство” – код 5430101,  

от професия „Техник – технолог в дървообработването” код 543010 

Степен на професионална квалификация – III –та.  

Една паралелка след завършен седми клас -  26 ученика – от списъка на 

специалност от професия с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. 

Форма на обучение: обучение чрез работа (дуална система на обучение)  

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.  

Първи чужд език: Английски език.  

Срок на обучение: 5 години.  

 

Мотиви:  

 Нужда от квалифицирани работници и среден управленски кадър за 

разкриващите се работни места в сферата на дървообработващата и мебелна 

промишленост; 

 Необходимост от средни специалисти в услугите – тапицерство, 

декорация, проектиране и изработка на индивидуално обзавеждане; 

 Възможност за учене чрез работа в реална работна среда (дуално 

обучение); 

 Възможност за инвестиране в собствен бизнес и др. 

 



II.  Професионално направление – Дизайн – код 214. 

 

1. Специалност – „Интериорен дизайн” – код 2140106,  

от професия „Дизайнер” – код 214010 

Форма на обучение: Дневна форма на обучение 

Степен на професионална квалификация – III – та.  

Една паралелка след завършен седми клас – 26 ученика. 

С разширено изучаване на чужд език  

Първи чужд език: Английски език.  

Срок на обучение: 5 години.  

 

2. Специалност – „Интериорен дизайн” – код 2140106,  

от професия „Дизайнер” – код 214010 

Форма на обучение: Обуение чрез работа (дуална система на обучение) 

Степен на професионална квалификация – III – та.  

Една паралелка след завършен седми клас – 26 ученика. 

Първи чужд език: Немски език.  

Срок на обучение: 5 години.  

 

Мотиви: 

 Възможност за работа като моделиери на изделия от дърво, консултанти, 

макетисти, аранжори, декоратори; 

 Реализация като проектанти; 

 Възможност за реализация на собствен бизнес. Упражняване на свободна 

професия; 

 Възможност за работа в художествени колективи и др. 

 

III.  Професионално направление – „Горско и ловно стопанство” – код 623 

 

1. Специалност „Горско и ловно стопанство” – код 6230101,  

от професия „Техник - лесовъд” – код 623010 

Форма на обучение: Дневна форма на обучение 

Степен на професионална квалификация – III –та.  

Една паралелка след завършен седми клас – 26 ученика. 

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език  

Първи чужд език: Английски език.  

Срок на обучение: 5 години.  

 

Мотиви: 

 Завършилите могат да работят на територията на Североизточно 

държавно предприятие  Шумен, включващо 18 държавни горски и ловни стопанства 

като заемат длъжности: лесничеи, помощник – лесничеи, ръководител на горски 

участък, ловен и горски надзирател; 



  Необходимост от средни специалисти по опазване на горските територии 

на 4 области с две регионални дирекции по горите – Варна и Шумен, два природни 

парка – Златни пясъци и Шуменско плато и Лесозащитна станция Варна; 

 Възможност за продължаване на образованието в ЛТУ гр. София без 

конкурс след участие в НС „Горски многобой”. 

 

IV.  Професионално направление – „ Градинарство” – (паркове и градини) – 

код 622  

1. Специалност „Парково строителство и озеленяване” – код 6220102  

от професия „Tехник-озеленител” – код 622010 

Форма на обучение: Дневна форма на обучение 

Степен на професионална квалификация – III –та.  

Една паралелка след завършен седми клас – 26 ученика. 

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език  

Първи чужд език: Английски език.  

Срок на обучение: 5 години.  

 

Мотиви: 

 Необходимост от квалифицирани средни специалисти в инвестиционния 

процес при изграждане на зелени площи от различен тип, включващ проектиране, 

изпълнение и  последващо поддържане; 

 Възможност за работа като ръководители при изпълнение на 

технологичните процеси по изграждане и поддържане на зелени площи в градски и 

вилни условия и др.  

 Възможност за продължаване на обучение във ВУЗ. 

 

Ние, представителите на обществения съвет напълно подкрепяме 

горепосочените професии и специалности. Вярваме и се надяваме, че ПГГСД „Николай 

Хайтов” ще успее да реализира успешен прием за учебната 2023/2024г. и ще 

съдействаме това да се случи. Представителите на обществен съвет при ПГГСД 

„Николай Хайтов” считаме, че училището е модерно, съвременно и в същото време 

съчетава традициите на времето. В годините сме свидетели на една последователност и 

системност за реализиране на успешен план прием. Гимназията е сред малкото 

професионални гимназии в град Варна, които реализират непрекъснато инициативи, 

познати са не само в широката общественост, сред бизнеса, но и сред различни 

институции в морската столица и областта. Иновативни са и търсят постоянно  

иновации, за да поддържат своето приозово място в света на професиите. Освен 

многообразието от специалности, които гимназията предлага, в последните години тя 

се превърна в една конкурентна академия за лидери. Завършилите имат възможността 

да се реализират в професии и специалности, които им дават позволяват  да управляват 

малък и среден бизнес.  

Христо Станев 

Председател на ОС при ПГГСД „Николай Хайтов” 

____._____.2023г. 


