
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ  

„КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“

Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ е иновативно професионално 
училище, предлагащо обучение по професии в сферата на ИКТ осигуряването, 
промишлената естетика и дизайн, здравеопазването, обществените отношения, 

услугите за личността и за гражданите.
То създава професионалисти, чиято реализация е в: администрацията, бизнеса, 

промишлеността, студиото за красота, театъра и киното, телевизиятаа.

ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ!

Адрес: София, район „Изгрев“, ул. „Ат. Далчев“ № 8

Телефони: 02/ 873 95 00, 02 873 94 98;

е-mail: kniaginia.evdokia@gmail.com; 

website: www.pgfksofia.com

 facebook.com/pgfksofia/

Транспорт: автобуси до х-л „Плиска”  
№ 280, 204, 604, 213, 214, 76, 114, 84, 305, 306, 313;  
тролейбуси сп. „Хотел Плиска“ № 4, 5, 8, 11;  

 метростанция „Жолио Кюри“
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Балообразуващи оценки: 

УТРОЕНАТА ОЦЕНКА по български език и литература и  
ОЦЕНКАТА по математика от националното външно оценяване 
и оценките от свидетелството за завършено основно 
образование за професии:

 Съдебен служител - оценките по история и цивилизация и 
английски език

 Изпълнител на термални процедури – оценките по  биология 
и здравно образование и  английски език

 Дизайнер - Промишлен дизайн - оценките по изобразително  
изкуство и информационни  технологии

 Фризьор, Козметик и Маникюрист-педикюрист – оценките 
по биология и здравно образование и изобразително изкуство

УДВОЕНАТА ОЦЕНКА по български език и литература и

УДВОЕНАТА ОЦЕНКА по математика от националното външно 
оценяване и оценките от свидетелството за завършено 
основно образование за професии:

 Сътрудник по управление на индустриалните отношения – 
оценките по география и икономика и английски език

 Оператор информационно осигуряване – оценките по  
информационни  технологии и английски език

Училището разполага с:

 STEM парк

 модерно оборудвани учебни 
зали по теория и практика

 компютърни зали

 фризьорски и козметични 
салони за практическо  
обучение

 учебно студио за услуги на 
граждани

 спортни съоръжения

 педагогически специалисти 
с опит и иновативно  
мислене

 психолог и консултант  
деца и младежи

 медицинско обслужване

 бюфет

 целодневна охрана

Професия: СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ
Специалност Съдебна администрация – 

1 паралелка (дневна форма 
на обучение) с разширено

изучаване на 
английски език

Професия: ОПЕРАТОР 
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Специалност: Икономическо 
инфомационно осигуряване –  
1 паралелка (дневна форма на обучение) с 
разширено изучаване на английски език

Професия: 
КОЗМЕТИК

Специалност: Козметика 
– 1 паралелка (дневна 
форма на обучение)

Професия: ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

Специалност: Извършване 
на термални процедури в 
балнеологични и  
други възстановителни 
центрове – 1 паралелка 
(дуална форма на
обучение) с разширено 
изучаване на английски език

Професия: СЪТРУДНИК ПО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Специалност: Индустриални
отношения – 1 паралелка (дневна
форма на обучение) с разширено
изучаване на английски език

Професия: ДИЗАЙНЕР
Специалност: Промишлен дизайн –
1 паралелка (дневна форма  
на обучение)  
с разширено изучаване  
на английски език

Професия: 
ФРИЗЬОР

Специалност:
Фризьорство –  
1 паралелка (дневна 
форма на обучение)

Професия: 
МАНИКЮРИСТ- 
ПЕДИКЮРИСТ

Специалност: Маникюр, 
педикюр и ноктопластика  
– 1 паралелка (дневна 
форма на обучение)

  

page 104 page 105


