
 

СПЕЦИАЛНОСТИ: 

Специалност Агроекология 

Професия  Агроеколог 

Срок на обучение: 4 години. 

 
Балообразуващи оценки: 
  1. Биология и здравно 

образование(утроена) -оценката 

от Свидетелството за основно 

образование. 

2. Български език и литература-

оценката от Свидетелството за 

основно образование. 

3. Химия-оценката от 

Свидетелството за основно 

образование. 

 

Специалност 

Механизация на СС 

Професия Техник на ССТ 

Срок на обучение: 4 години. 

 Балообразуващи оценки: 

 1.Физика и астрономия(утроена)-

оценката от Свидетелството за 

основно образование. 

2. Български език и литература-

оценката от Свидетелството за 

основно образование. 

 

3.Математика-оценката от 

Свидетелството за основно 

образование. 

 

Специалност Земеделец 

Професия Фермер 

Задочна  форма на 

обучение за лица над 16 

години. 

Срок на обучение: 4 

години. 

 
Балообразуващи оценки: 
1.Биология и здравно 

образование(утроена)-оценката от 

Свидетелството за основно 

образование. 

2. Български език и литература-

оценката от Свидетелството за 

основно образование. 

3.Химия-оценката от 

Свидетелството за основно 

образование. 
 
 
 
 
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Заявление по образец( от 

училището) и 2 бр. снимки; 

2. Свидетелство за основно 

образование; 

3. Характеристика на ученика; 

4. Медицинско удостоверение 

от личния лекар. 

 

 
 



 
За пълноценната ни работа заедно 
ние Ви предлагаме: 

Два учебно-възпитателни корпуса 

включващи: 

Кабинети по общообразователна подготовка. 

Лаборатории по Агроекология.Кабинети за 

професионално обучение.Мултифункционални 

дъски. Сървърна компютърна мрежа в 

кабинетите.Физкултурен салон и фитнес зала. 

Спортни площадки.Актова зала.  

Възможност за ползване на 

библиотека.Аудио/видео зала.Столова. 

Учебно производствен корпус включващ: 

Работилници  за професионална подготовка. 

Полигони за обучение на водачи за управление 

на МПС кат.В,кат.Ткт. 

Участия в проекти за учене и работа в реална 

работна среда,участия в групи,клубове и 

кръжоци.Подготовка за участия в Национални 

състезания и олимпиади. 

 

 

 

 

 

 

 

Подаване на документи: 
 Първи етап на класиране: 

1.Подаване:03.-05.07.2017г. вкл. 
2.Обявяване на списъците с 

приетите ученици-до 06.07.2017г.вкл. 
3.Записване на приетите ученици-

07.07.2017г. 
4.Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите места-

10.07.2017г. 
 Втори етап на класиране: 

1.Подаване на документи: 

11.07.2017г. 
2.Обявяване на списъците с 

приетите ученици-до 13.07.2017г.вкл. 
3.Записване на приетите ученици-

14.07.2017г. 
4.Обявяване на незаетите места- до 

18.07.2017г.вкл. 
Трети етап на класиране: 
1.Подаване:19.07.2017г. 
2.Обявяване на списъците с 

приетите ученици-20.07.2017г. 
3.Записване на приетите ученици- 
21.07.2017г. 
4.Обявяване на незаетите места- 
 до 26.07.2017г.вкл. 

Попълване на незаетите места след 

трети етап на класиране до 

04.09.2017г. 

 
 

Адрес: гр.Първомай,ул. Братя 
Миладинови – север № 53 А 
 За повече информация:тел.0336/  
6 29 12 и 6 29 13      
http://pgss-vlevski.com    
 e-mail:pgss_parvomai@abv.bg 
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