
ПРОФЕСИОНАЛНА 

ДЪРЖАВНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  

„ДИМИТЪР  ХАДЖИВАСИЛЕВ”-

СВИЩОВ

Прием за учебната 2018/2019 година



Прием за учебната 2018/2019 година

➢ Професия „Организатор интернет приложения"  

➢ Специалност „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" 

• интензивно изучаване на английски език

• придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация

НОВО!!!

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ 

РАБОТА 

/дуално обучение/



Прием за учебната 2018/2019 година

➢ Професия “Организатор на туристическа агентска дейност" 

➢ Специалност “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ" 

• интензивно изучаване на английски език

• придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация

НОВО!!!

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ 

РАБОТА 

/дуално обучение/



Прием за учебната 2018/2019 година

➢ Професия ”Финансист”

➢ Специалност „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО" 

• Дневна форма на обучение

• Разширено изучаване на английски език

• Придобиване на ТРЕТА степен 

на професионална квалификация



Прием за учебната 2018/2019 година

➢ Професия ”Оперативен счетоводител”

➢ Специалност „ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО" 

• Дневна форма на обучение

• Разширено изучаване на английски език

• Придобиване на 

ТРЕТА степен на 

професионална 

квалификация



Професионална държавна търговска 

гимназия гарантира:

• качествена общообразователна и професионална подготовка;

• практически ориентирано обучение;

• отлична езикова подготовка по английски и френски език;

• участие в проекти и извънкласни дейности;

• държавни стипендии;

• финансова подкрепа от Фондация „Димитър Хадживасилев“ за:

– талантливи ученици, участващи в олимпиади, състезания и конкурси

– ученици от социално слаби семейства;

• безплатен транспорт за пътуващи ученици;

• чрез Център за кариерно ориентиране и предприемачество училището

полага основата на успешното кариерно развитие на младите хора.



Завършеното професионално образование в 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се 

удостоверява с:

• Диплома за средно образование;

• Свидетелство за професионална 

квалификация



Професионална държавна търговска 

гимназия осигурява условия за 

сертифициране на компетентности на 

ученици с международно признати 

документи на:

• Microsoft (офис специалист);

• Университет Гринуич – Лондон (владеене на 

професионален английски език).



С Решение на Министерски съвет от 2017 г.

Професионална държавна търговска гимназия

„Димитър Хадживасилев“ е включена в списъка на

ИНОВАТИВНИТЕ училища в България.

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ реализира иновация на тема

„Комуникация и сътрудничество за високи образователно–възпитателни

резултати и удовлетвореност

на заинтересованите страни”

в направленията:

• Въвеждане на

облачни технологии

• „Педагогика на

освобождението“



Обучението в интерактивна и

иновативна учебна среда, създаването и

прилагането на модерни учебни ресурси

стават възможни благодарение на

облачни технологии като Microsoft

Office 365.

. 

Професионална държавна търговска гимназия 

„Димитър Хадживасилев“  - Свищов



Професионална държавна търговска 

гимназия „Димитър Хадживасилев“


