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Съвременно  
дуално обучение 

В дуалната форма на обучение училището работи в партньорство 

с най-големия инструментален завод  в страната „ВСК Кентавър 

- ИЗ Динамика“ ЕООД - гр. Дряново.  Гимназията получава 

подкрепа  и от фирмите: „Боряна“ ЕООД - Дряново, „Хепи Транс 

17“ ЕООД - Дряново, „Крестън Булмар“ ООД - София.  

Учениците се включват активно във всички конкурси, 

състезания и икономически инициативи, обявени от 

реномираните висши учебни заведения. Гимназията е член на 

академията на Европейските училища /ACES/ и Джуниър 

Ачийвмънт. От 2018 година е и официален партньор на 

Европейската седмица на професионалните умения.  
www.pgidryanovo.com 

pgi_dryanovo@abv.bg 

fb.com/ikofen 

0676 72377 

0676 72378 

 Директор: 0878974839 

Професионализъм 

Градивност 

               Интелект 



Ученически стипендии 

База 
ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ОЛИМПИАДИ, КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ 

Ученически живот 

 

Гимназията разполага с обновена по проект сграда, 

компютърен кабинет, кабинет за учебно-

тренировъчна фирма с работни места, технически 

кабинет, мултимедийна зала, 

зала за танци, библиотека,  

спортни салони, игрища и 

фитнес зала. 

учениците на ПГИ “Рачо 

Стоянов”   изграждат 

самочувствие, 

подплатено със знания, 

умения и творческо 

мислене. 

Гимназията създава среда за 

развитие и изява на своите 

ученици. Ние подкрепяме и 

мотивираме възпитаниците 

си да се усъвършенстват в 

различни области. В 

училището функционират 

УС, клубове по интереси, 

провеждат се различни 

инициативи, изяви, спортни 

състезания и учебни 

екскурзии. Развивайки 

талантите и способностите 

на нашите ученици  успешно 

ги подготвяме за тяхната 

бъдеща  реализация. 

Училището е основано през 1962 година като техникум по 

икономика.  Днес гимназията заема своето престижно място сред 

професионалните училища в страната. От 2014 година тя е 

правоприемник на професионалната техническа гимназия “Димитър 

Крусев”. 

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС  В  

ДУАЛНА ФОРМА НА  

ОБУЧЕНИЕ - ОБУЧЕНИЕ  

ЧРЕЗ РАБОТА. 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА  

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ТРЕТА  

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА  

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Специалност: 
,, МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ” 
Професия: 
„МАШИНЕН ТЕХНИК“ 
Професионално направление:  
„МАШИНОСТРОЕНЕ, 
МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И 

В ПГИ „Рачо Стоянов“ 

учениците имат възможност 

да получават стипендии, а  от 

специалност „Машини и 

системи с ЦПУ“ 

допълнително  получават и 

ежемесечни стипендии от 

“ВСК Кентавър-ИЗ 

Специалност: 
,,ОПЕРАТИВНО  СЧЕТОВОДСТВО“ 
Професия: 
„ОПЕРАТИВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ“ 
Професионално направление: 
„СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО  
ОБЛАГАНЕ“ 

Специалност: 
,,ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И  
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“ 
Професия: 
„ОРГАНИЗАТОР НА 
ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА 
ДЕЙНОСТ“ 
Професионално направление: 
„ПЪТУВАНИЯ ,ТУРИЗЪМ И  
СВОБОДНО ВРЕМЕ“ 

Завоюваните престижни места и  отличия  от 


