
Учим се да гладим, кроим и шием в  

“МИР ДОБРИЧ” ООД, гр. Добрич 

ЗАЩО ПРИ НАС Е ИНТЕРЕСНО? 

Учим се да обработваме дървесина и 

метал в “ЕВРОТЕКС 2” ООД, гр. Добрич  

 Конкурентноспособност при кандидатстване в 

средни училища; 

 Възможности за изява на учениците в литературни 

и художествени конкурси, спортни състезания на 

регионално и национално ниво; 

 Участия в проекти  по национални  програми—

изяви на сцени, участия в екскурзии; 

 Включване на родители  в празниците на 

училището и екскурзиите; 

 Много добра  материална база — спортни 

съоръжения,  училищни работилници, модерни  

класни стаи и компютърен кабинет с достъп до 

Интернет 

 Провеждане на дни на отворени врати, Ден на  

самоуправление; 

 Осигурено  обедно хранене на ниски цени; 

 Медицински кабинет с ежедневно  обслужване. 

Контакти 

с. Победа, общ. Добричка, ул. “Първа“ №38 

тел. 0885988470 

Директор: Галина Тошкова 

Официален имейл на училището: 

    ou_d.voynikov@abv.bg 

Сайт на училището: 

    http://ouvoynikov-pobeda.com/ 

Обединено училище 

“Добри Войников” 

с. Победа, общ. Добричка 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ  

Дневна форма на обучение 

3-годишен срок на обучение 

VIII клас 

“Специалност „Шлосерство”,  

професия „Шлосер“ 

Балообразуващи предмети: 

НВО по БЕЛ и Математика, 

Технологии и ИТ 

 

 “Специалност „Шивачество”, 

професия „Шивач“ 

Балообразуващи предмети: 

НВО по БЕЛ и Математика,  

ИИ и ИТ 

http://ouvoynikov-pobeda.com/


 

Специалност „Шивачество“,  

професия „Шивач“ 

Професионално направление:  

„Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“  

Специалност „Шлосерство“,  

професия „Шлосер“ 

Професионално направление:  

„Машиностроене,  

металообработване и  

металургия“ 
Специалността „Шивачество“ е 

популярна и привлекателна с това, че дава 

големи възможности за реализиране във 

фирми и развиване на собствен бизнес. 

Освен това придобитите умения са полезни 

и в бита на всяко семейство. Завършилите 

специалността „Шивачество“ могат да 

работят в производствени предприятия и 

фирми, модни къщи. Имат възможност да 

развият собствен бизнес. 

Нашето училище разполага с 

необходимата база за осъществяване на 

обучението. Шивашката ни работилница е 

оборудвана с професионални машини и 

инструменти, петконечен оверлог и 

гладачна техника. Знанията, получени в 

часовете по теория, се прилагат в часовете 

по практика. Училището партнира с 

шивашки фирми в гр. Добрич, които всяка 

година предоставят възможност на 

учениците да провеждат практиката си в 

реални условия. 

Ако притежавате усет към 

естетиката, креативност, творческо 

мислене, стремеж към съвършенство… 

Ако искате да сте виртуоз в 

шивачеството… 

Станете част от нас!  

ОбУ „Добри Войников“ с. Победа 

Професията "шлосер" е основна 

професия в машиностроенето. Тя се 

занимава главно с обработване на 

машинни части и монтаж на механизми, 

уреди и съоръжения. Шлосерът разчита 

конструктивна и технологична 

документация. Той обработва метала 

ръчно в студено състояние с помощта на 

различни инструменти.  

Обучението по практика се 

извършва в училищната  работилница и 

фирма “ЕВРОТЕКС 2” ООД, гр. Добрич. 

Извършваме разнообразни технологични 

операции: очертаване, рязане, огъване на 

метала, пробиване, занитване, нарязване 

на резби. 

С усвояването на шлосерската 

квалификация можем да работим като 

монтажници на инсталации, кранисти, 

механизатори в селското стопанство, 

трактористи и машинни монтьори.  

Ако искате да имате професия с 

добри доходи... 

Ако искате постоянна работа... 

Станете част от нас!  

ОбУ „Добри Войников“ с. Победа  

Ви очаква! 

Необходими документи: 

1. Заявление до директора за 

кандидатстване 

2. Служебна бележка за броя точки от 

НВО по БЕЛ и Математика 

3. Оригинал на Свидетелство за 

завършено основно образование 

4. Оригинал на медицинско свидетелство, 

издадено от общопрактикуващия лекар на 

ученика за съответната специалност  

Срокове:  

 Подаване на документи за участие в приема 

– 3-5 юли 2019 г. вкл. 

 Обявяване на списъци с приети ученици на I 

етап – до 11 юли 2019 г. вкл. 

 Записване на приетите ученици на I етап на 

класиране в училище или участие във II 

етап на класиране – до 16 юли 2019 г. вкл. 

 Обявяване на списъци с приети ученици на 

II етап – до 18 юли 2019 г. вкл. 

 Записване на приетите ученици на втория 

етап на класиране – до 22 юли 2019 г. вкл. 

 Подаване на документи за участие в III етап 

на класиране – 24-25 юли 2019 г. вкл. 

 Обявяване на списъци с приети ученици на 

III етап на класиране – до 29 юли 2019 г. вкл. 

 Записване на приетите ученици на третия 

етап на класиране – до 31 юли 2019 г. вкл. 

 Попълване на незаетите места след III 

класиране  и записване – до 10 септември 

2019 г. 


