
ПГПЧЕ
Профилирана гимназия
с преподаване на чужди езици

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА Е 
ИЗРАБОТЕНА ОТ 
ДАНИЕЛ КАНТАРДЖИЕВ 
8Г КЛАС



Обща информация

•Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици се 
намира в град Плевен, област Плевен. 

•Директорът на училщето е Юрий Тодоров, а учителите са 76. 

•Учениците които се изучават в гимназията са около 1300. 

•Финансирането е общинско.

Директорът на 

училището:

Юрий Тодоров



Минало на училището

Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен е 
наследник на едно от първите десет класни училища в 
България. Създадено от възрожденския учител Емануил
Васкидович през 1849/1850 г., училището бързо се 
превръща в част от културно-просветното развитие на 
българската възрожденска нация. От 1908 г. училището 
прераства в Държавна мъжка гимназия, която става 
синоним на престижно за времето си учебно заведение.



Минало на училището

През 1963 училището се преобразува в Гимназия с 
преподаване на руски език (ГПРЕ) с прием на 
осмокласници, които са положили успешно 
конкурсен изпит по български език и литература. 
От 1982 училището е асоциирано към ЮНЕСКО и 
с отговорност следва идеите за образование в дух 
на мир и международно сътрудничество.



Профилирани паралелки

Приемът на ученици става след завършен седми клас и успешно положени 

национален изпит по български език и литература и национален изпит по 

математика.

1. Профил Чужди езици – Английски език + Немски език (А)

2. Профил Природни науки – Биология и Здравно образование + Химия и 

опазване на околната среда - Английски език + друг чужд език(Б)

3. Профил Чужди езици – Английски език + Руски език (В)

4. Профил Софтуерни и Хардуерни науки – Информационни технологии и 

информатика – Английски език + друг чужд език (Г)

5. Профил Чужди езици – Немски език + Английски език (Д)

6. Профил Чужди езици – Френски език + Английски език (Е)

7. Профил Чужди езици – Испански език + Английски език (Ж)



Материална база

•Училището разполага с добре оборудвани езикови центрове по английски, немски, 
френски, испански и руски език, два компютърни кабинета и един мултимедиен 
компютърен кабинет, постоянна връзка с Интернет, кабинети по математика, биология, 
музика, изобразително изкуство, физика, химия, физкултурен салон.

•През 2014 училището печели проект на фондация „Америка за България“ за 20 000 лв

•Училището е в нова, ремонтирана по европейски проект сграда.



Европейски посланик

По време на извънредната ситуация по повод COVID-19 
учениците-младши посланици от клуб „Европа” при 
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. 
Плевен – училище европейски посланик, ръководени от 
старши посланик Грета Димова, заместник-директор по 
учебната дейност и старши учител по английски език, 
проявиха инициативност, морална отговорност, ангажираност, 
международна солидарност и емпатия към партньорите, с 
които работят по европейски проекти от Италия, Испания, 
Германия, Полша, Хърватска, Румъния, Португалия – все 
страни дълбоко засегнати от пандемията. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


