
 

 

 
  

Повече от столетие в Ломската гимназия за-
вършват средното си образование хиляди 
българи. Високата квалификация на препода-
вателите и усиленият труд на учениците са 
гаранция за много 
доброто представя-
не на нашите възпи-
таници на ДЗИ, на 
кандидатстудентски 
изпити и за успеш-
ната им реализация 
у нас и в чужбина. 

 

 

 
 

 
От тази учебна година благо-
дарение на дарението на     
д-р Андрей Георгиев, бивш 
възпитаник на Профилирана 
гимназия “Найден Геров”, 
гимназията ще обезпечи 
обучението на наши учени-

ци в различни университети в САЩ и Европа, 
в това число и в България.  

 

Проф. Иван Гаврилов дари 
средства за еднократни 
стипендии на даровити 
ученици от гимназията с 
доказани патриотични 
прояви. 

Non scholae, sed vitae discimus 
“Учим не за училището,  

а за живота“  

За връзка с нас: 

Адрес: Лом 3600, ул. “Дунавска” № 67 

  първи етаж, стая № 103  
 

 

Тел./факс: 0971/79 866

E-mail:  naiden_gerov@abv.bg 

Сайт: info.gymnasium-lom.com 

Работно време: 08:00 – 17:00 часа 







Директор: Теодор Йончев 

Зам. директор:  Даниела Борисова 

ЗАС: Галя  Илиева  
 



 

ВАЖНО!!! 

Във връзка с приема 
на ученици за учебна-
та 2017/2018 година 
Профилирана гимна-
зия „Найден Геров” 
ще проведе две спе-
циални срещи със 
седмокласниците и 

техните родители:  
 

на 08.05.2017 г. (понеделник) от 18:00 ч. за ра-
зясняване на условията за прием, новите профили и 
перспективи, както и за предимствата на обучение-
то в гимназията. 
 

 на 05.09.2017 г. 
(вторник) от 18:00 ч. 
за уточняване на 
учебните планове, 
класните ръководите-
ли и преподавателите 
в новите паралелки. 

Не ви обещаваме звездите, нито отлични дипло-
ми, без никакви усилия. Да,  в гимназията се учи. 

Но се дават гарантирани перспективи за          
бъдещето ви, а на най-добрите сред вас - и               

значителна финансова подкрепа за продължаване 
на обучението в България и чужбина. 



  
след 7 клас за учебната 2017/2018 година 

Профил  
Софтуерни и хардуерни науки  

с интензивно изучаване на английски език 
/26 места/ 

 

 
 
 

 

 
 
 
Профилиращи предмети: 

 

1. Информатика 
2. Информационни технологии 
3. Математика 

Езиков профил  
с интензивно изучаване на  английски език  

/26 места/ 

 

 
 
 
Профилиращи предмети: 
 

1. Английски език 
2. Немски език 
3. История и цивилизации 
4. География и икономика 

Профил  
Природни науки  

с разширено изучаване на английски език 
/26 места/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Профилиращи предмети: 
 

1. Биология и ЗО  
2. Английски език 

     
В гимназията учениците не само учат, а пеят, танцу-
ват, спортуват, грижат се за природата, пък и купо-
нясват….. 
 

Извънкласни форми: 
 

 Клуб по роботика, част от програмата „Роботика за 
България“ 

 Екоклуб 

 УНИЦЕФ клуб за правата на детето 

 Вокална група “Teen times” 

 Артателие 

 Спортни секции: баскетбол, лека атлетика, тенис на 
маса и др. 

 От тази есен, след големия вътрешен ремонт, гимна-
зията ще разполага и с модерна фитнес  зала... 

1 Подаване на документи за участие в Ι -
ви етап на класиране (заявление по 
образец; копие от свидетелство за 
основно образование; служебна бе-
лежка с резултатите от НВО по БЕЛ 
и математика).  
Липсат а на оценки (т очки) от  НВО 
не е пречка за участие в класирането 
!!! 

от 16 до 22 
юни 2017 

2 Обявяване на резултатите от I-ви етап 
на класиране 

до 27 юни 
2017 

3 Записване на приетите на I-ви етап на 
класиране ученици и подаване на 
заявление за участие във II-ри етап на 
класиране 

от 28 до 30 
юни 2017 

4 Обявяване на резултатите от II-ри 
етап на класиране 

до 04 юли 
2017 

5 Записване на приетите на II-ри етап на 
класиране ученици 

от 5 до 7 
юли 2017 

6 Подаване на документи за участие в IIΙ -
ти етап на класиране (заявление по обра-
зец; оригинал на  свидетелството за 
основно  образование; служебна бележка 
с резултатите от НВО по БЕЛ и матема-
тика).  
Липсата на оценки (точки) от НВО не е 
пречка за участие в класирането !!! 

от 11 до 13 
юли 2017 

7 Обявяване на резултатите от III-ти етап 
на класиране 

до 17 юли 
2017 

8 Записване на приетите на III-ти етап на 
класиране ученици 

от 18 до 19 
юли 2017 

9 Попълване на свободните места в пара-
лелките след записване на учениците, 
приети на III-ти етап на класиране.        
(тази опция се отнася само за паралел-
ки, които до III-ти етап на класиране 
имат записани минимум 18 ученици)  

до 04        
септември 

2017 

10 Утвърждаване на приема до 11          
септември 

2017 

УЧЕНИЕ 

СПОРТ 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 


