
Прием след 7 клас за учебната 

2021/2022 година 

Професия 
„Деловодител“ 

Срок на обучение в училището  3 

години 

Получаване на  I-ва степен 

за професия „Деловодител“ 

Продължаване на 

образованието 

 Национална търговска 
гимназия град Пловдив 

Професия: 

 Съдебен служител 

 СУ „Христо Г. Данов“ 
град Пловдив 

Професия: 

 Офис-секретар 

  

 

Обединено училище 

„Христо Ботев“ 

село Дълго поле 

Прием след 7 клас за учебната  

2021/2022 година  

Професия 

 „Стругар“ 
Срок на обучение в училището   

3 години 

Получаване на  I-ва степен  

за професия „Стругар“ 

Продължаване на образованието 

 ПГ по машиностроене 

 град Пловдив 

Професии: 
 Машинен техник 

 Техник по транспортна 

техника 

 Техник по подемно-

транспортна техника 

 

 

с. Дълго поле,  

ул. „Първа“ №5 

общ. Калояново, 

 обл Пловдив 

тел: 0885 700 215 

тел: 0879 060 079 

e-mail: oudpole@abv.bg 



График на дейностите по 
приемането на ученици след 

завършен 7. клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Свидетелство за завършено 
основно образование. 

2. Медицинско свидетелство, 
издадено от личния лекар. 

3. Служебна бележка с 
резултатите от изпитите. 

  

 
 Едно училище с традиции 

от 1881 година. 
 Начало на образователното 

дело в село Дълго поле 
 

 Ключът за успеха – 
съчетаване на традиция и 
иновативни образователни 
методи. 

 Участие в множество 
национални образователни 
проекти на общоевропейско 
равнище.  

 Провеждане на 
производствена практика в 
среда, максимално близка до 
реалната. 

 Осигуряване на стипендии и 
безплатен транспорт. 
 

 Възможност за придобиване 
на правоспособност за 
управление на МПС при 
завършване на средно 
образование.  

 

 

 

 

 

Професия  „Стругар“ 

Употребяване на универсални и 

специализирани машини и съоръжения в 

областта на специализация. Практическа 

поддръжка и ремонт на машини и 

съоръжения. Реализация на технически 

операции. Разчитане на чертежи и 

изработване на технологии за детайли. 

Подбор на режими за рязане. Използване  на 

различни видове металорежещи и 

измервателни инструменти. Работа с 

универсални и специализирани 

металообработващи машини, системи за 

управление, механични инсталации и 

съоръжения от различни сфери на 

промишленото производство.     

Професия „Деловодител“ 

Нова възможност за реализация – съдебен 

администратор, където може да продължите 

своето образование. НТГ – Пловдив разкрива 

тази специалност поради нарасналите нужди 

на съдебната администрация в страната. 

Това е сравнително нова и много перспективна 

специалност с широки възможности за 

неотложна реализация реализация след 

дипломиране. Завършилите могат да заемат 

различни административни длъжности в 

съдебните и прокурорски администрации, 

като съдебен администратор, 

административен секретар, съдебен 

секретар, служител в служби – 

„Регистратури“, „Съдебно деловодство“ и 

„Архив“. Дипломите на специалност „Съдебна 

администрация“ са обучени да се адаптират 

успешно към динамиката на промените в 

документалната организация на съдебната 

административна практика 

 



 


