
 

  

ПРЕКРАЧИ 

ПРАГА НА ПМГ И 

НИЕ ЩЕ ТЕ 

ПОВЕДЕМ ПО 

ПЪТЯ НА УСПЕХА! 

 

ТВОИТЕ 

МЕЧТИ... 

 

ТВОИТЕ 

ИНТЕРЕСИ... 

 

 

ТВОЕТО 

БЪДЕЩЕ... 

1. Провеждане на тестове по: 
 Български език и литература – 17.06.2019 г. 
 Математика – 19.06.2019 г. 
 Чужд език (по желание) – 21.06.2019 г. 

2. Обявяване на резултатите от тестовете – до 
27.06.2019 г., вкл. 

3. Получаване на служебна бележка с оценките от 
изпитите – до 02.07.2019 г. , вкл. 

4. Подаване на документи за участие в приема – 
03.07-05.07.2019 г. , вкл. 

5. Обявяване на списъците с приетите ученици на 
първи етап на класиране – до 11.07.2019 г. , вкл. 

6. Записване на приетите ученици на първи етап на 
класиране или подаване на заявление за участие 
във втори етап на класиране – до 16.07.2019 г., вкл. 

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на 
втори етап на класиране – до 18.07.2019 г. , вкл. 

8. Записване на приетите ученици на втори етап на 
класиране – до 22.07.2019 г, вкл.. 

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на 
незаетите места след втори етап на класиране – 
23.07.2019 г. 

10. Подаване на документи за участие в трети етап 
на класиране – 24.07-25.07.2019 г. , вкл. 

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на 
трети етап на класиране – до 29.07.2019 г. , вкл. 

12. Записване на приетите ученици на трети етап на 
класиране – 31.07.2019 г. , вкл. 

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на 
незаетите места след трети етап на класиране – 
01.08.2019 г. 

14. Попълване на незаетите места след трети етап 
на класиране и записване – определя се от 
директора до 10.09.2019 г. вкл. 

15. Утвърждаване на осъществения държавен план 
прием – до 13.09.2019 г. вкл. 

СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
 

Уважаеми родители,  
изберете нашето училище! 

 
Знаем, че сте изпълнени с трепет, 

с надежда и упование в този важен етап 
от живота на Вашето дете. Ние  ще 
приемем като ценен дар доверието Ви.   

Всички искаме най-доброто за 
децата си. Щом знаем какво искаме, 
можем да го постигнем. 

 Ще ви очакваме заедно да се 
радваме на успехите,  заедно да 
решаваме проблемите. 

 
При участие в приема за V клас на 

учебната 2019/2020 година в ПМГ 
"Константин Величков" учениците ще 
бъдат класирани въз основа резултати 
от: 
 Областен кръг на олимпиадата по 

математика – 02.02.2019 г. 
 Областен кръг на математическото 

състезание „Европейско Кенгуру“ – 
23.03.2019 г. 

 Математическо състезание 
„Питагор“ – 13.04.2019 г. 

 Математическо състезание 
„Откриване на млади таланти“ – 
18.05.2019 г. 

ТРУДНО Е ДА НАПРАВИШ ПЪРВАТА КРАЧКА САМ, ЗАТОВА НИЕ ТИ ПОДАВАМЕ РЪКА. ЗАТОВА ТИ КАЗВАМЕ – ЕЛА ПРИ НАС! НИЕ СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ! 

www.mgpz.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ“ 
ПРОФЕСИЯ „ПРОГРАМИСТ“ 

 
Обучението по професията 

“Програмист”, специалност “Програмно 
осигуряване” дава възможност за 
придобиване на задълбочени знания и 
практически умения свързани със 
създаване на приложни и интернет 
програми, и приложен софтуер. 
Акцентите в обучението са поставени 
върху ключовите за специалистите по 
програмно осигуряване професионални 
компетенции. 

Професията „Програмист“ е 
разделена в  две направления – „Приложно 
програмиране“ и  „Уеб дизайн и 
разработка на интернет страници“. 

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“ 
ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“ 

 
Обучението залага на 

фундаментална подготовка на младите 
хора с желание за кариера в сферата на 
софтуерната индустрия, която да ги 
направи конкурентни не само на 
българския, но и на глабалния пазар на 
таланти. 

ПРОФИЛ МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: МАТЕМАТИКА, 

ИНФОРМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 

Задълбочено обучение по математика, 
осъществено от висококвалифицирани учители. 
Успешно представяне на конкурсни и зрелостни 
изпити, математически олимпиади и състезания. 

 Разширено изучаване на информатика и 
интензивно чуждоезиково обучение по английски 
език. Обучението е концентрирано върху 
съвременните аспекти на информатиката – 
програмиране на С++, С# и Java. 

Успешна реализация в сферата на 
компютърните, точните и инженерните 
науки, икономиката и архитектурата, 
хуманитарните дисциплини. 

ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ 
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:  ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 
Подходящо обучение за млади специалисти, 

занимаващи се с web-дизайн, предпечатна подготовка, 
разработване на проекти с обработка на видео и звук. 
Задълбочена подготовка на софтуерни специалисти, 
съобразена с най-новите софтуерни програми, 
предлагани на пазара. Възможност за обучение и 
работа на Photoshop, InDesign, CorelDraw, web-дизайн и 
други. 

Успешна реализация в сферата на 
информационното обслужване, медиите, 
комуникацията, дизайна, рекламата. Уменията 
да работите с различен софтуер, задълбочените 
знания по програмиране и английски език ще ви 
направят търсени специалисти в много фирми. 

ПРОФИЛ МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: МАТЕМАТИКА, 
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 
Обичате ли да решавате сложни 

проблеми? Мечтаете ли да направите научно 
откритие? Обичате ли да работите на 
компютър? В края на краищата, обичате ли 
математика и физика? Така че, изборът ви е 
очевиден - специалност на физически и 
математически профил.  

ПРОФИЛ ПРИРОДНИ НАУКИ 
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 

Подходящо обучение за млади хора, желаещи 
да се занимават с медицина, фармация, екология, 
биотехнологии, химически производства и др. 

 
Бъдещи лекари, фармацевти, 

стоматолози, биолози, химици, еколози - този 
профил е за вас! 

Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“  адрес: Пазарджик 4400,  улица „Сан Стефано“ №1,  тел. 034/44 45 96,  e-mail: mgschoolpz@abv.bg 

НАШИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ РЕАЛИЗИРАТ В 

ПРЕСТИЖНИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА НАЙ-ДОБРИТЕ 

УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА. 

В КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО СИ ЩЕ 

ПОЛУЧИТЕ И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ! 


