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ПРЕЗ КУРСА НА 

ОБУЧЕНИЕ ПРИДОБИВАТЕ: 

 
ОТГОВАРЯЩА НА ДЪРЖАВНИТЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ  

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА   

И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

ВЪВ ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ 
 

ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ  

МОЖЕТЕ ДА ИЗБИРАТЕ РАЗЛИЧНИ  

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ: 
 

 СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ИЗЯВИ 
 

 ТАНЦОВИ СЪСТАВИ И  СЦЕНИЧНИ  

 ИЗКУСТВА 
 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНАТА  

И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА  

В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА 
 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА  

ПРАКТИКА В ПАРТНЬОРСКИ ФИРМИ  

В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +” 
 

РАБОТА ПО  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ r  

ПРОГРАМИ 
 

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

КАТ. “Ткт”, “Твк”, “Твкз” , “В” 
 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ,  

НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ 
 

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ  

И УМЕНИЯ ПРИДОБИТИ В ПРОЦЕСА  

НА НЕФОРМАЛНОТО УЧЕНЕ 

 

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ  

ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ; 

ПРЕЗ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПОЛЗВАТЕ: 

 

 МОДЕРНИЗИРАНА И ДОБРЕ 

ОБОРУДВАНА БАЗА: 

 УЧЕБНИ КАБИНЕТИ  

ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕТЕЛНА  

ПОДГОТОВКА 

 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ  

ПО ПРОФЕСИОНАЛНА  

ПОДГОТОВКА 

 КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ 

 УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ 

 ЛАБОРАТОРИИ 

 ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН  

  ФИТНЕС ЗАЛА 

 АКТОВА ЗАЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ИЗЯВИ И СЪБИТИЯ  

 КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 

 

 БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  

ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО  

ДО УЧИЛИЩЕТО 

 

 ИНТЕРАКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

 WI-FI СВОБОДЕН ДОСТЪП НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 МОДЕРНА АУДИООЗВУЧИТЕЛНА 

СИСТЕМА - УЧИЛИЩНО РАДИО 

СРОКОВЕ :   

 

№ Вид дейност Срок 

1. 

Провеждане на НВО по: 
 
български език и литература  
 
математика 

 

17. 06. 2019 г. 

19. 06. 2019 г.  

2. Обявяване на резултатите от НВО 
До 27. 06. 2019 г. 

вкл. 

3. 
Издаване на Свидетелство за за-

вършено основно образование 

До 03.07.2019 г. 

вкл. 

4. 
Подаване на документи за участие  

в приема на ученици по Наредба № 10 

от 01. 09. 2016 г. 

От 03. 07 2019 г.  

до 05.07.2019 г. 

вкл. 

5. 
Обявяване на списъците с приетите 

ученици на първи етап на класиране 

До 11. 07. 2019 г. 

вкл. 

6. 

Записване на приетите ученици на 

първи етап на класиране или подава-

не на заявление за участие във втори 

етап на класиране 

До 16. 07. 2019 г. 

вкл. 

7. 
Обявяване на списъците с приетите 

ученици на втори етап на класиране 
До 18. 07. 2019 г.  

8. 
Записване на приетите ученици на 

втори етап на класиране 
До 22. 07. 2019 г. 

вкл. 

9. 
Обявяване на записалите се ученици и 

броя на незаетите места след втори 

етап на класиране 
23. 07.2 019 г. 

10. 
Подаване на документи за участие в 

трети етап на класиране 

От 24.07. 2019 г. 

до 25. 07. 2019 г. 

вкл. 

11. 
Обявяване на списъците с приетите 

ученици на трети етап на класиране 
29. 07. 2019 г. вкл. 

12. 
Записване на приетите ученици на 

трети етап на класиране 
31. 07. 2019 г. вкл. 

13. 
Обявяване на записалите се ученици и 

на броя на незаетите места след трети 

етап на класиране 
01. 08. 2019 г. 

14. 
Попълване на незаетите места след 

трети етап на класиране и записване 

От 02. 08. 2019 г. 
до 11. 09. 2019 г. 

вкл. 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 



Професия  

„Организатор интернет приложения”,  

специалност  

„Електронна търговия”  
с разширено изучаване на английски език,  

След завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация – трета 

Какво работи организаторът  

интернет приложения? 

Специалистът по електронна търговия 

създава електронно съдържание за интернет 

страници, комбинирайки компютърни технологии, 

текст и мултимедия; разработва дизайна на 

страниците, като се ръководи от предназначението и 

целевата група потребители на съдържанието. 

Развива способности да работи със 

специализирани софтуерни продукти, разработва 

идеен проект, изготвя проектна спецификация на 

приложението, използва различни описателни и 

процедурни езици за програмиране, създава 

програми за съхраняване, извличане и редактиране 

на съдържанието на страниците. 

В своята дейност организаторът „Интернет 

приложения“ използва различни софтуерни 

продукти - текстови редактори, среди за 

програмиране, редактори на графични изображения 

и аудио-/видеоклипове. 

Какви длъжности може да заема  

организаторът интернет приложения? 

Придобилите трета степен на 

професионална квалификация по професия 

„Организатор интернет приложения”, специалност 

„Електронна търговия” могат да се реализират като 

графични и мултимедийни дизайнери, специалисти 

по реклама и маркетинг, икономисти във всички 

сфери на икономиката, приложни специалисти с 

контролни функции във всички сфери на 

икономиката; посредници в бизнес услугите. 

 
Професия  

„Организатор интернет приложения”,  

специалност  

„Електронна търговия”  
с разширено изучаване на английски език,  

След завършен VІІ клас 
Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация – трета 

Какво работи организаторът  

интернет приложения? 

Специалистът по електронна търговия създа-

ва електронно съдържание за интернет страници, 

комбинирайки компютърни технологии, текст и мул-

тимедия; разработва дизайна на страниците, като се 

ръководи от предназначението и целевата група пот-

ребители на съдържанието. 

Развива способности да работи със специали-

зирани софтуерни продукти, разработва идеен про-

ект, изготвя проектна спецификация на приложение-

то, използва различни описателни и процедурни ези-

ци за програмиране, създава програми за съхранява-

не, извличане и редактиране на съдържанието на 

страниците. 

В своята дейност организаторът „Интернет 

приложения“ използва различни софтуерни продукти 

- текстови редактори, среди за програмиране, редак-

тори на графични изображения и аудио-/

видеоклипове. 

Какви длъжности може да заема  

организаторът интернет приложения? 

Придобилите трета степен на професионална 

квалификация по професия „Организатор интернет 

приложения”, специалност „Електронна търговия” 

могат да се реализират като графични и мултимедий-

ни дизайнери, специалисти по реклама и маркетинг, 

икономисти във всички сфери на икономиката, при-

ложни специалисти с контролни функции във всички 

сфери на икономиката; посредници в бизнес услуги-

те. 

Професия 

„Организатор интернет приложения”,  

специалност  

„Електронна търговия”  
с разширено изучаване на английски език,  

След завършен VІІ клас 
Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация – трета 

Какво работи организаторът  

интернет приложения? 

Специалистът по електронна търговия създа-

ва електронно съдържание за интернет страници, 

комбинирайки компютърни технологии, текст и мул-

тимедия; разработва дизайна на страниците, като се 

ръководи от предназначението и целевата група пот-

ребители на съдържанието. 

Развива способности да работи със специали-

зирани софтуерни продукти, разработва идеен про-

ект, изготвя проектна спецификация на приложение-

то, използва различни описателни и процедурни ези-

ци за програмиране, създава програми за съхранява-

не, извличане и редактиране на съдържанието на 

страниците. 

В своята дейност организаторът „Интернет 

приложения“ използва различни софтуерни продукти 

- текстови редактори, среди за програмиране, редак-

тори на графични изображения и аудио-/

видеоклипове. 

Какви длъжности може да заема  

организаторът интернет приложения? 

Придобилите трета степен на професионална 

квалификация по професия „Организатор интернет 

приложения”, специалност „Електронна търговия” 

могат да се реализират като графични и мултимедий-

ни дизайнери, специалисти по реклама и маркетинг, 

икономисти във всички сфери на икономиката, при-

ложни специалисти с контролни функции във всички 

сфери на икономиката; посредници в бизнес услуги-

те. 



 
 

Какво ще усвоя? 

Владеене на английски език на ниво B 2; 

Работа с компютър, с програмни продукти и съвремен-

ни технологии в областта на икономиката, инсталиране и 

настройване на специализиран софтуер за електронна тър-

говия; 

Създаване, поддържане и разработване на текстови 

документи, електронни таблици, принципите и правилата 

за организация на данни в база от данни, изработване на 

презентации; 

Работа с офис оборудване, технически умения за рабо-

та с компютър и ефективна организация на работното мяс-

то; 

Предприемачески умения, умения в сферата на прила-

гане на нормативни актове, работа в екип, умения за предс-

тавяне на информация пред група от хора. 

Какви документи получавам след приключване на обуче-

нието? 

1. Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на тери-

торията на страната и в чужбина; 

2. Свидетелство за придобита трета степен на професионал-

на квалификация и по желание—Европейско приложение 

по професия „Организатор интернет приложения”, специ-

алност „Електронна търговия”, което дава право за незабав-

но реализиране на пазара на труда; 

3. Възможност за придобиване на правоспособност водач 

на МПС кат. Ткт, кат.В. 

Как да стана „Организатор интернет приложения”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай. 

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завършено 

основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в посо-

чените в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Организатор интернет приложения”, специалност 

”Електронна търговия”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата сроко-

ве, на място - в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай , ул. 

”Братя Миладинови-север” № 53 а. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и литерату-

ра, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, превърнат 

по скала в точки; 

3. Оценката по информационни технологии от Свидетелст-

вото за основно образование, превърната по скала в точки; 

4.Оценката по български език и литература от Свидетелст-

вото за основно образование, превърната по скала в точки. 

Какво ще усвоя? 

Владеене на английски език на ниво B 2; 

Работа с компютър, с програмни продукти и съвре-

менни технологии в областта на икономиката, инсталиране 

и настройване на специализиран софтуер за електронна 

търговия; 

Създаване, поддържане и разработване на текстови 

документи, електронни таблици, принципите и правилата 

за организация на данни в база от данни, изработване на 

презентации; 

Работа с офис оборудване, технически умения за рабо-

та с компютър и ефективна организация на работното мяс-

то; 

Предприемачески умения, умения в сферата на прила-

гане на нормативни актове, работа в екип, умения за предс-

тавяне на информация пред група от хора. 

Какви документи получавам след приключване на обуче-

нието? 

1. Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на тери-

торията на страната и в чужбина; 

2. Свидетелство за придобита трета степен на професио-

нална квалификация и по желание—Европейско приложе-

ние по професия „Организатор интернет приложения”, 

специалност „Електронна търговия”, което дава право за 

незабавно реализиране на пазара на труда; 

3. Възможност за придобиване на правоспособност водач 

на МПС кат. Ткт, кат.В. 

Как да стана „Организатор интернет приложения”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай. 

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завършено 

основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в посо-

чените в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Организатор интернет приложения”, специалност 

”Електронна търговия”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата сроко-

ве, на място - в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай , ул. 

”Братя Миладинови-север” № 53 а. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и литера-

тура, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, превърнат 

по скала в точки; 

3. Оценката по информационни технологии от Свидетелст-

вото за основно образование, превърната по скала в точки; 

4.Оценката по български език и литература от Свидетелст-

вото за основно образование, превърната по скала в точки. 

Какво ще усвоя? 

Владеене на английски език на ниво B 2; 

Работа с компютър, с програмни продукти и 

съвременни технологии в областта на икономиката, 

инсталиране и настройване на специализиран софтуер за 

електронна търговия; 

Създаване, поддържане и разработване на текстови 

документи, електронни таблици, принципите и 

правилата за организация на данни в база от данни, 

изработване на презентации; 

Работа с офис оборудване, технически умения за 

работа с компютър и ефективна организация на 

работното място; 

Предприемачески умения, умения в сферата на 

прилагане на нормативни актове, работа в екип, умения 

за представяне на информация пред група от хора. 

Какви документи получавам след приключване на 

обучението? 

1. Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на 

територията на страната и в чужбина; 

2. Свидетелство за придобита трета степен на 

професионална квалификация и по желание—

Европейско приложение по професия „Организатор 

интернет приложения”, специалност „Електронна 

търговия”, което дава право за незабавно реализиране на 

пазара на труда; 

3. Възможност за придобиване на правоспособност 

водач на МПС кат. Ткт, кат.В. 

Как да стана „Организатор интернет приложения”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай. 

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след 

завършено основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в 

посочените в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Организатор интернет приложения”, специалност 

”Електронна търговия”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата 

срокове, на място - в ПГСС ”Васил Левски”, гр. 

Първомай , ул. ”Братя Миладинови-север” № 53 а. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и 

литература, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, 

превърнат по скала в точки; 

3. Оценката по информационни технологии от 

Свидетелството за основно образование, превърната по 

скала в точки; 

4.Оценката по български език и литература от 

Свидетелството за основно образование, превърната по 



Професия  
„Икономист-информатик”, 

специалност  
„Икономическа информатика”  

с разширено изучаване на английски език  

След завършен VІІ клас  

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация - трета 

 

Какво работи икономист-информатикът? 
Икономист-информатикът извършва операции 

с финансова и нефинансова информация, свързана 

със стопанската дейност на предприятия от всички 

сфери на икономиката. 

За справяне със задачите си използва специа-

лизирани софтуерни продукти за управление на 

бизнеса., счетоводни програми, програми за елект-

ронни таблици, бази от данни, които са необходими 

за нормалното протичане на бизнес процеси-

те.Реализира се в дружества от всички сфери на 

икономиката, във финансови и статистически инс-

титуции, различни регистри и агенции. 

Какви длъжности може да заема  

икономист-информатикът? 

Придобилите трета степен на професионална 

квалификация по професията могат да се реализират 

във всички сфери на националното стопанство като 

икономисти, приложни специалисти с контролни 

функции, посредници в бизнес услуги, офис мени-

джъри, административни и изпълнителни специа-

листи, приложни и общи специалисти в държавната 

администрация, банкови служители, специалисти в 

сферата на статистиката, финансите и застраховане-

то, производството и транспорта. 

 

Професия  
„Икономист-информатик”, 

специалност  
„Икономическа информатика”  

с разширено изучаване на английски език  

След завършен VІІ клас  

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация - трета 
 

 

Какво работи икономист-информатикът? 
Икономист-информатикът извършва операции с 

финансова и нефинансова информация, свързана със 

стопанската дейност на предприятия от всички сфери 

на икономиката. 

За справяне със задачите си използва специали-

зирани софтуерни продукти за управление на бизне-

са., счетоводни програми, програми за електронни 

таблици, бази от данни, които са необходими за нор-

малното протичане на бизнес процесите. 

Реализира се в дружества от всички сфери на 

икономиката, във финансови и статистически инсти-

туции, различни регистри и агенции. 

Какви длъжности може да заема  

икономист-информатикът? 

Придобилите трета степен на професионална 

квалификация по професията могат да се реализират 

във всички сфери на националното стопанство като 

икономисти, приложни специалисти с контролни 

функции, посредници в бизнес услуги, офис мени-

джъри, административни и изпълнителни специалис-

ти, приложни и общи специалисти в държавната ад-

министрация, банкови служители, специалисти в сфе-

рата на статистиката, финансите и застраховането, 

производството и транспорта. 

 

Професия  
„Икономист-информатик”, 

специалност  
„Икономическа информатика”  

с разширено изучаване на английски език  

След завършен VІІ клас  

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация - трета 
 

Какво работи икономист-информатикът? 
Икономист-информатикът извършва операции 

с финансова и нефинансова информация, свързана 

със стопанската дейност на предприятия от всички 

сфери на икономиката. 

За справяне със задачите си използва специали-

зирани софтуерни продукти за управление на биз-

неса., счетоводни програми, програми за електрон-

ни таблици, бази от данни, които са необходими за 

нормалното протичане на бизнес процесите. Реали-

зира се в дружества от всички сфери на икономика-

та, във финансови и статистически институции, 

различни регистри и агенции. 

Какви длъжности може да заема  

икономист-информатикът? 

Придобилите трета степен на професионална 

квалификация по професията могат да се реализи-

рат във всички сфери на националното стопанство 

като икономисти, приложни специалисти с конт-

ролни функции, посредници в бизнес услуги, офис 

мениджъри, административни и изпълнителни спе-

циалисти, приложни и общи специалисти в държав-

ната администрация, банкови служители, специа-

листи в сферата на статистиката, финансите и заст-

раховането, производството и транспорта. 



Какво ще усвоя? 

Владеене на английски език на ниво B2; 

Работа с компютър, с програмни продукти и 

съвременни технологии в областта на икономика-

та, инсталиране и настройване на приложен соф-

туер; 

Създаване, поддържане и разработване на текс-

тови документи, електронни таблици. Работа с 

офис оборудване, технически умения за работа с 

компютър и ефективна организация на работното 

място; 

Предприемачески умения, умения в сферата на 

прилагане на нормативни актове, работа в екип, 

презентационни умения. 

Какви документи получавам  

след приключване на обучението? 

1. Диплома за завършено средно образование, 

която дава право за продължаване на образование-

то във ВУЗ на територията на страната и в чужби-

на; 

2. Свидетелство за придобита трета степен на 

професионална квалификация и по желание—

Европейско приложение по професия „Икономист-

информатик”, специалност „Икономическа инфор-

матика”, което дава право за реализиране на пазара 

на труда; възможност за придобиване на правоспо-

собност водач на МПС кат. Ткт; и кат. В. 

Как да стана „Икономист-информатик”?  
Стъпка1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. 

Първомай  

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след 

завършено основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в прие-

ма, в посочените в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Икономист-информатик”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен про-

фесия/специалност, се записвам в посочените в 

брошурата срокове. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, който се 

формира от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и 

литература, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, 

превърнат по скала в точки; 

3. Оценката по информационни технологии от 

Свидетелството за основно образование, превърна-

та по скала в точки; 

Какво ще усвоя? 

Владеене на английски език на ниво B2; 

Работа с компютър, с програмни продукти и съвре-

менни технологии в областта на икономиката, инста-

лиране и настройване на приложен софтуер; 

Създаване, поддържане и разработване на текстови 

документи, електронни таблици. Работа с офис обо-

рудване, технически умения за работа с компютър и 

ефективна организация на работното място; 

Предприемачески умения, умения в сферата на 

прилагане на нормативни актове, работа в екип, пре-

зентационни умения. 

Какви документи получавам  

след приключване на обучението? 

1. Диплома за завършено средно образование, която 

дава право за продължаване на образованието във ВУЗ 

на територията на страната и в чужбина; 

2. Свидетелство за придобита трета степен на про-

фесионална квалификация и по желание—Европейско 

приложение по професия „Икономист-информатик”, 

специалност „Икономическа информатика”, което 

дава право за реализиране на пазара на труда; възмож-

ност за придобиване на правоспособност водач на 

МПС кат. Ткт; и кат. В. 

Как да стана „Икономист-информатик”?  
Стъпка1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първо-

май  

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след за-

вършено основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в 

посочените в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Икономист-информатик”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен профе-

сия/специалност, се записвам в посочените в брошура-

та срокове. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, който се фор-

мира от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и 

литература, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, пре-

върнат по скала в точки; 

3. Оценката по информационни технологии от Сви-

детелството за основно образование, превърната по 

скала в точки; 

4.Оценката по математика от Свидетелството за ос-

новно образование, превърната по скала в точки. 

 

Какво ще усвоя? 

Владеене на английски език на ниво B2; 

Работа с компютър, с програмни продукти и съвре-

менни технологии в областта на икономиката, инста-

лиране и настройване на приложен софтуер; 

Създаване, поддържане и разработване на текстови 

документи, електронни таблици. Работа с офис обо-

рудване, технически умения за работа с компютър и 

ефективна организация на работното място; 

Предприемачески умения, умения в сферата на 

прилагане на нормативни актове, работа в екип, пре-

зентационни умения. 

Какви документи получавам  

след приключване на обучението? 

1. Диплома за завършено средно образование, която 

дава право за продължаване на образованието във 

ВУЗ на територията на страната и в чужбина; 

2. Свидетелство за придобита трета степен на про-

фесионална квалификация и по желание—Европейско 

приложение по професия „Икономист-информатик”, 

специалност „Икономическа информатика”, което 

дава право за реализиране на пазара на труда; възмож-

ност за придобиване на правоспособност водач на 

МПС кат. Ткт; и кат. В. 

Как да стана „Икономист-информатик”?  
Стъпка1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първо-

май  

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след за-

вършено основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в 

посочените в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Икономист-информатик”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен профе-

сия/специалност, се записвам в посочените в брошу-

рата срокове. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, който се фор-

мира от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и 

литература, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, пре-

върнат по скала в точки; 

3. Оценката по информационни технологии от Сви-

детелството за основно образование, превърната по 

скала в точки; 

4.Оценката по математика от Свидетелството за 

основно образование, превърната по скала в точки. 

 



Професия  

„Оператор в производството  

на облекло”,  

специалност  

„Производство на облекло  

от текстил”  
с изучаване на руски език 

След завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дуална 

Степен на професионална квалификация - втора 

 
Какво работи операторът  

в производството на облекло от текстил? 

Работи с основните видове шевни машини и по-

луавтомати за производство на облекло. Изработ-

ва детайли на облекло и облекло от текстил. Чер-

тае основни конструкции на облеклото. Извършва 

довършителни дейности по облеклото. 

 

Какви длъжности може да заема операторът в 

производството на облекло? 

Придобилите втора степен на професионална 

квалификация по професия „Оператор в производ-

ството на облекло" могат да заемат длъжностите: 

оператор на шевни и бродировачни машини, ква-

лифициран шивач, технолог облекло, продавач-

консултант облекло, както и да организират собст-

вена дейност в сферата на шевното производство. 

Професия  

„Оператор в производството  

на облекло”,  

специалност  

„Производство на облекло  

от текстил”  
с изучаване на руски език 

След завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дуална 

Степен на професионална квалификация - втора 

 
Какво работи операторът  

в производството на облекло от текстил? 

Работи с основните видове шевни машини и по-

луавтомати за производство на облекло. Изработ-

ва детайли на облекло и облекло от текстил. Чер-

тае основни конструкции на облеклото. Извършва 

довършителни дейности по облеклото. 

 

Какви длъжности може да заема операторът в 

производството на облекло? 

Придобилите втора степен на професионална 

квалификация по професия „Оператор в производ-

ството на облекло" могат да заемат длъжностите: 

оператор на шевни и бродировачни машини, ква-

лифициран шивач, технолог облекло, продавач-

консултант облекло, както и да организират собст-

вена дейност в сферата на шевното производство. 
 

Професия  

„Оператор в производството  

на облекло”,  

специалност  

„Производство на облекло  

от текстил”  
с изучаване на руски език 

След завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дуална 

Степен на професионална квалификация - втора 

 
Какво работи операторът  

в производството на облекло от текстил? 

Работи с основните видове шевни машини и по-

луавтомати за производство на облекло. Изработ-

ва детайли на облекло и облекло от текстил. Чер-

тае основни конструкции на облеклото. Извършва 

довършителни дейности по облеклото. 

Какви длъжности може да заема операторът в 

производството на облекло? 

Придобилите втора степен на професионална 

квалификация по професия „Оператор в производ-

ството на облекло" могат да заемат длъжностите: 

оператор на шевни и бродировачни машини, ква-

лифициран шивач, технолог облекло, продавач-

консултант облекло, както и да организират собст-

вена дейност в сферата на шевното производство. 



Какво ще усвоя? 

Владеене на чужди езици, работа с основните видове шевни 

машини, конструиране на видовете облекло, технологичната 

последователност за изработване на видовете облекла и по-

мощните материали към тях; разчитане на  технологични ски-

ци, технологията за изработване на облекло по конфекционен 

начин и облекло по поръчка; използване на ИКТ в професио-

налната дейност и работа с компютър; предприемачески уме-

ния, ефективна организация на работното място и работа в 

екип. 

Какво предлага дуалното обучение? 

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) e 

специфична форма на професионално обучение за придобива-

не на професионална квалификация, което се организира чрез 

партньорство, включително въз основа на договор между ра-

ботодатели и училището. То е практическо обучение в реална 

работна среда с възнаграждение за обучаваните и обучение в 

училището. Реализира се в ХІ и ХІІ клас. 

Какви документи придобивам  

след приключване на обучението? 

1. Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на терито-

рията на страната и в чужбина; 

2. След завършен ХІІ клас – Свидетелство за придобита ІІ 

степен на професионална квалификация и по желание—

Европейско приложение по професия „Оператор в производс-

твото на облекло”, специалност „Производство на облекло от 

текстил”, което дава право за реализиране на пазара на труда; 

Възможност за придобиване на правоспособност водач на 

МПС кат. В. 

Как да стана „Оператор в производството на облекло”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай. 

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завършено 

основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в посоче-

ните в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

„Оператор в производството на облекло”, специалност 

„Производство на облекло от текстил”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата срокове, 

на място в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай, ул. ”Братя 

Миладинови-север” № 53 а. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и литерату-

ра, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, превърнат 

по скала в точки; 

3 .Оценката по изобразително изкуство от Свидетелството 

за основно образование, превърната по скала в точки; 

4. Оценката по български език и литература от Свидетелст-

вото за основно образование, превърната по скала в точки. 

Какво ще усвоя? 

Владеене на чужди езици, работа с основните видове шев-

ни машини, конструиране на видовете облекло, технологич-

ната последователност за изработване на видовете облекла и 

помощните материали към тях; разчитане на  технологични 

скици, технологията за изработване на облекло по конфекци-

онен начин и облекло по поръчка; използване на ИКТ в про-

фесионалната дейност и работа с компютър; предприемачес-

ки умения, ефективна организация на работното място и 

работа в екип. 

Какво предлага дуалното обучение? 

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) e 

специфична форма на професионално обучение за придоби-

ване на професионална квалификация, което се организира 

чрез партньорство, включително въз основа на договор меж-

ду работодатели и училището. То е практическо обучение в 

реална работна среда с възнаграждение за обучаваните и 

обучение в училището. Реализира се в ХІ и ХІІ клас. 

Какви документи придобивам  

след приключване на обучението? 

1. Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на терито-

рията на страната и в чужбина; 

2. След завършен ХІІ клас – Свидетелство за придобита ІІ 

степен на професионална квалификация и по желание—

Европейско приложение по професия „Оператор в производ-

ството на облекло”, специалност „Производство на облекло 

от текстил”, което дава право за реализиране на пазара на 

труда; Възможност за придобиване на правоспособност во-

дач на МПС кат. В. 

Как да стана „Оператор в производството на облекло”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай. 

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завършено 

основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в посо-

чените в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

„Оператор в производството на облекло”, специалност 

„Производство на облекло от текстил”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата срокове, 

на място в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай, ул. ”Братя 

Миладинови-север” № 53 а. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и литера-

тура, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, превърнат 

по скала в точки; 

3 .Оценката по изобразително изкуство от Свидетелството 

за основно образование, превърната по скала в точки; 

4. Оценката по български език и литература от Свидетелс-

твото за основно образование, превърната по скала в точки. 

Какво ще усвоя? 

Владеене на чужди езици, работа с основните видове шев-

ни машини, конструиране на видовете облекло, технологич-

ната последователност за изработване на видовете облекла и 

помощните материали към тях; разчитане на  технологични 

скици, технологията за изработване на облекло по конфекци-

онен начин и облекло по поръчка; използване на ИКТ в про-

фесионалната дейност и работа с компютър; предприемачес-

ки умения, ефективна организация на работното място и 

работа в екип. 

Какво предлага дуалното обучение? 

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) e 

специфична форма на професионално обучение за придоби-

ване на професионална квалификация, което се организира 

чрез партньорство, включително въз основа на договор меж-

ду работодатели и училището. То е практическо обучение в 

реална работна среда с възнаграждение за обучаваните и 

обучение в училището. Реализира се в ХІ и ХІІ клас. 

Какви документи придобивам  

след приключване на обучението? 

1. Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на терито-

рията на страната и в чужбина; 

2. След завършен ХІІ клас – Свидетелство за придобита ІІ 

степен на професионална квалификация и по желание—

Европейско приложение по професия „Оператор в производ-

ството на облекло”, специалност „Производство на облекло 

от текстил”, което дава право за реализиране на пазара на 

труда; Възможност за придобиване на правоспособност во-

дач на МПС кат. В. 

Как да стана „Оператор в производството на облекло”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай. 

Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завършено 

основно образование. 

Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в посо-

чените в брошурата срокове. 

Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

„Оператор в производството на облекло”, специалност 

„Производство на облекло от текстил”. 

Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата срокове, 

на място в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай, ул. ”Братя 

Миладинови-север” № 53 а. 

Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 

1. Утроения резултат от НВО по български език и литера-

тура, превърнат по скала в точки; 

2. Един път резултатът от НВО по математика, превърнат 

по скала в точки; 

3 .Оценката по изобразително изкуство от Свидетелството 

за основно образование, превърната по скала в точки; 

4. Оценката по български език и литература от Свидетелс-

твото за основно образование, превърната по скала в точки. 



Професия  

“Икономист”, 

специалност  

“Земеделско стопанство” 
с разширено изучаване на английски език  

След завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация – трета 

Какво работи икономистът? 

Икономистът участва в стратегическото управле-

ние на предприятието, инвестициите и качеството, в 

планирането дейността на предприятието, в органи-

зацията на труда; изготвя отчети и набелязва мерки 

за подобрение на финансовите показатели, използ-

вайки информационни техники и приложен софтуер. 

Следи финансовия резултат от дейността на предпри-

ятието и изпълнението на заложените цели; познава и 

прилага нормативни документи, относими към дей-

ността на бизнеса.  

Специалистите икономисти заемат ключови роли 

в управлението на имуществото на дружествата, в 

маркетинговата им дейност, осъществяват контакти с 

клиенти, водят търговски преговори и сключват тър-

говски сделки. 

Какви длъжности може да заема икономистът? 

Придобилите трета степен на професионална 

квалификация по професия „Икономист" могат да се 

реализират във всички сфери на националното сто-

панство като икономисти, приложни специалисти с 

контролни функции, посредници в бизнес услуги, 

офис мениджъри, административни и изпълнителни 

специалисти, приложни и общи специалисти в дър-

жавната администрация, счетоводители, банкови слу-

жители, специалисти в сферата на статистиката, фи-

нансите и застраховането, производството и транс-

порта. 
 

Професия  

“Икономист”, 

Специалност 

“Земеделско стопанство” 
с разширено изучаване на английски език  

След завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация – трета 

Какво работи икономистът? 

Икономистът участва в стратегическото управле-

ние на предприятието, инвестициите и качеството, в 

планирането дейността на предприятието, в организа-

цията на труда; изготвя отчети и набелязва мерки за 

подобрение на финансовите показатели, използвайки 

информационни техники и приложен софтуер. Следи 

финансовия резултат от дейността на предприятието и 

изпълнението на заложените цели; познава и прилага 

нормативни документи, относими към дейността на 

бизнеса.  

Специалистите икономисти заемат ключови роли 

в управлението на имуществото на дружествата, в 

маркетинговата им дейност, осъществяват контакти с 

клиенти, водят търговски преговори и сключват тър-

говски сделки. 

Какви длъжности може да заема икономистът? 

Придобилите трета степен на професионална ква-

лификация по професия „Икономист" могат да се реа-

лизират във всички сфери на националното стопанство 

като икономисти, приложни специалисти с контролни 

функции, посредници в бизнес услуги, офис мениджъ-

ри, административни и изпълнителни специалисти, 

приложни и общи специалисти в държавната админис-

трация, счетоводители, банкови служители, специа-

листи в сферата на статистиката, финансите и застра-

ховането, производството и транспорта. 
 

Професия  

“Икономист”, 

специалност 

“Земеделско стопанство” 
с разширено изучаване на английски език  

След завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация – трета 

Какво работи икономистът? 

Икономистът участва в стратегическото управле-

ние на предприятието, инвестициите и качеството, в 

планирането дейността на предприятието, в организа-

цията на труда; изготвя отчети и набелязва мерки за 

подобрение на финансовите показатели, използвайки 

информационни техники и приложен софтуер. Следи 

финансовия резултат от дейността на предприятието 

и изпълнението на заложените цели; познава и прила-

га нормативни документи, относими към дейността на 

бизнеса.  

Специалистите икономисти заемат ключови роли 

в управлението на имуществото на дружествата, в 

маркетинговата им дейност, осъществяват контакти с 

клиенти, водят търговски преговори и сключват тър-

говски сделки. 

Какви длъжности може да заема икономистът? 

Придобилите трета степен на професионална ква-

лификация по професия „Икономист" могат да се реа-

лизират във всички сфери на националното стопанст-

во като икономисти, приложни специалисти с конт-

ролни функции, посредници в бизнес услуги, офис 

мениджъри, административни и изпълнителни специ-

алисти, приложни и общи специалисти в държавната 

администрация, счетоводители, банкови служители, 

специалисти в сферата на статистиката, финансите и 

застраховането, производството и транспорта. 
 



Какво ще усвоя? 

 Владеене на Английски език на ниво B2; 

 Работа с компютър, с програмни продукти и съвре-

менни технологии в областта на икономиката и сче-

товодството; 

 Създаване, поддържане и разработване на докумен-

ти, електронни таблици, презентации, отчети; 

 Работа с офис оборудване, технически умения за 

работа с компютър и ефективна организация на ра-

ботното място; 

 Предприемачески умения, умения в сферата на при-

лагане на нормативни актове, работа в екип, както и 

за представяне на информация пред група от хора 

(презентационни умения). 

Какви документи получавам след приключване на 

обучението? 
1.Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на 

територията на страната и в чужбина; 
2.Свидетелство за придобита трета степен на професио-

нална квалификация и по желание Европейско приложе-

ние по Професия „Икономист”, специалност 

„Земеделско стопанство”, която дава право за незабавно 

реализиране на пазара на труда по професии от НКПД; 
3.Възможност за придобиване на правоспособност водач 

на МПС кат. Ткт; 
4.Възможност за придобиване на правоспособност водач 

на МПС кат.В. 
 Как да стана „Икономист”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай; 
Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завър-

шено основно образование; 
Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в по-

сочените в брошурата срокове; 
Стъпка 4 Посочвам като първо желание профе-

сия”Икономист”, специалност”Земеделско стопанство” 
Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност се записвам в посочените в брошурата сро-

кове, на място в ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай , 

ул. ”Братя Миладинови-север” № 53 а. 
 Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, който се формира 

от: 
1. Утроения резултат от НВО по български език и лите-

ратура, превърнат по скала в точки; 
2. Един път резултатът от НВО по математика, превър-

нат по скала в точки; 
3. Оценката по география и икономика от свидетелство-

то за основно образование, превърната по скала в точки; 
4.Оценката по математика от свидетелството за основно 

образование, превърната по скала в точки. 

Какво ще усвоя? 

 Владеене на Английски език на ниво B2; 

 Работа с компютър, с програмни продукти и съвре-

менни технологии в областта на икономиката и сче-

товодството; 

 Създаване, поддържане и разработване на докумен-

ти, електронни таблици, презентации, отчети; 

 Работа с офис оборудване, технически умения за 

работа с компютър и ефективна организация на ра-

ботното място; 

 Предприемачески умения, умения в сферата на при-

лагане на нормативни актове, работа в екип, както и 

за представяне на информация пред група от хора 

(презентационни умения). 

Какви документи получавам след приключване на 

обучението? 
1.Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на 

територията на страната и в чужбина; 
2.Свидетелство за придобита трета степен на професио-

нална квалификация и по желание Европейско приложе-

ние по Професия „Икономист”, специалност 

„Земеделско стопанство”, която дава право за незабавно 

реализиране на пазара на труда по професии от НКПД; 
3.Възможност за придобиване на правоспособност водач 

на МПС кат. Ткт; 
4.Възможност за придобиване на правоспособност водач 

на МПС кат.В. 
 Как да стана „Икономист”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай; 
Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завър-

шено основно образование; 
Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в по-

сочените в брошурата срокове; 
Стъпка 4 Посочвам като първо желание профе-

сия”Икономист”, специалност”Земеделско стопанство” 
Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност се записвам в посочените в брошурата сро-

кове, на място в ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай , 

ул. ”Братя Миладинови-север” № 53 а. 
 Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, който се формира 

от: 
1. Утроения резултат от НВО по български език и лите-

ратура, превърнат по скала в точки; 
2. Един път резултатът от НВО по математика, превър-

нат по скала в точки; 
3. Оценката по география и икономика от свидетелство-

то за основно образование, превърната по скала в точки; 
4.Оценката по математика от свидетелството за основно 

образование, превърната по скала в точки. 

Какво ще усвоя? 

 Владеене на Английски език на ниво B2; 

 Работа с компютър, с програмни продукти и съвре-

менни технологии в областта на икономиката и сче-

товодството; 

 Създаване, поддържане и разработване на документи, 

електронни таблици, презентации, отчети; 

 Работа с офис оборудване, технически умения за ра-

бота с компютър и ефективна организация на работ-

ното място; 

 Предприемачески умения, умения в сферата на при-

лагане на нормативни актове, работа в екип, както и 

за представяне на информация пред група от хора 

(презентационни умения). 

Какви документи получавам след приключване на обу-

чението? 
1.Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на те-

риторията на страната и в чужбина; 
2.Свидетелство за придобита трета степен на професио-

нална квалификация и по желание Европейско приложе-

ние по Професия „Икономист”, специалност „Земеделско 

стопанство”, която дава право за незабавно реализиране 

на пазара на труда по професии от НКПД; 
3.Възможност за придобиване на правоспособност водач 

на МПС кат. Ткт; 
4.Възможност за придобиване на правоспособност водач 

на МПС кат.В. 
 Как да стана „Икономист”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай; 
Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завърше-

но основно образование; 
Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в посо-

чените в брошурата срокове; 
Стъпка 4 Посочвам като първо желание профе-

сия”Икономист”, специалност”Земеделско стопанство” 
Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност се записвам в посочените в брошурата сро-

кове, на място в ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай , ул. 

”Братя Миладинови-север” № 53 а. 
 Какво трябва да знам, за да успея? 
Всички кандидати се класират по бал, който се формира 

от: 
1. Утроения резултат от НВО по български език и литера-

тура, превърнат по скала в точки; 
2. Един път резултатът от НВО по математика, превърнат 

по скала в точки; 
3. Оценката по география и икономика от свидетелството 

за основно образование, превърната по скала в точки; 
4.Оценката по математика от свидетелството за основно 

образование, превърната по скала в точки. 



Професия  

“Агроеколог”, 

специалност  
“Агроекология” 

с изучаване на руски език  

След завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация – трета 

Какво работи агроекологът? 

Агроекологът упражнява професията си като 

поддържа и опазва околната среда в растениевъдни, 

животновъдни или смесени агроекосистеми. В своята 

професионална дейност установява вида и степента 

на замърсяванията на въздуха, водите и почвите и 

анализира факторите при управление на ресурсите в 

агроекосистемите. Съдейства за опазване чистотата 

на природата и за съхраняване и възстановяване на 

баланса в екосистемата. Познава законите за опазване 

на околната среда и прилага европейските и нацио-

налните програми и системи за управление на околна-

та среда. В работата си агроекологът общува със земе-

делски производители, председатели на кооперации и 

сдружения, счетоводители, инженери, механици, 

представители на финансово-кредитни институции, 

научни и образователни институти. 

Какви длъжности може да заема агроекологът? 

Придобилите трета степен на професионална 

квалификация по професия „Агроеколог" могат да се 

реализират като природонаучни техници (без меди-

цинските) агротехници, техници по контрол на биоло-

гична продукция, инспектори в агенцията по безопас-

ност на храните, служители в структурите на държа-

вен фонд земеделие, еколози, както и други длъжнос-

ти, свързани с опазването на околната среда. 
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пасност на храните, служители в структурите на дър-
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Какво ще усвоя? 

Владеене на чужди езици, дейности по здравословни и 

безопасни условия на труд в организациите и работа със 

земеделска техника; 

Изготвяне на бизнес планове и проекти, използване на 

ИКТ, работа с компютър, предприемачески умения, разчи-

тане на работни чертежи и скици; 

Анализ и контрол на компонентите на околната среда, 

контрол на биологичното производство, контрол върху 

храните; 

Ефективна организация на работното място, работа в 

екип, управление на проекти по европейските програми; 

изработване на документация, прилагане на нормативни 

актове. 

Какви документи придобивам  

след приключване на обучението? 
1. Диплома за завършено средно образование, която дава 

право за продължаване на образованието във ВУЗ на терито-

рията на страната и в чужбина; 
2. След завършен Х клас – свидетелство за придобита 

първа степен на професионална квалификация по част от 

професия, което дава право за извършване на дейности в 

областта на професията. 
3. След завършен ХІ клас – свидетелство за придобита 

втора степен на професионална квалификация, което дава 

право за полагане на квалифициран труд в областта на про-

фесията. 
4. След завършен ХІІ клас – свидетелство за придобита 

трета степен на професионална квалификация и по жела-

ние—Европейско приложение. Придобиване на правос-

пособност водач на МПС кат. Ткт; кат. В;кат. Твк; кат. Твкз. 
Как да стана „Агроеколог”? 

Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай; 
Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завършено 

основно образование; 
Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема в посо-

чените в брошурата срокове; 
Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Агроеколог”, специалност ”Агроекология”; 
Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата срокове, 

на място в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай, ул. ”Братя 

Миладинови-север” № 53 а. 
Какво трябва да знам, за да успея? 

Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 
1. Утроеният резултат от НВО по български език и литера-

тура, превърнат по скала в точки; 
2. Един път резултатът от НВО по математика, превърнат 

по скала в точки; 
3. Оценката по биология и здравно образование от свиде-

телството за основно образование, превърната по скала в 

точки; 
4. Оценката по химия и опазване на околната среда от 

свидетелството за основно образование, превърната по скала 

в точки. 

Какво ще усвоя? 
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Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай; 
Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завършено 

основно образование; 
Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема в посо-

чените в брошурата срокове; 
Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Агроеколог”, специалност ”Агроекология”; 
Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата срокове, 

на място в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай, ул. ”Братя 

Миладинови-север” № 53 а. 
Какво трябва да знам, за да успея? 

Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 
1. Утроеният резултат от НВО по български език и литера-

тура, превърнат по скала в точки; 
2. Един път резултатът от НВО по математика, превърнат 

по скала в точки; 
3. Оценката по биология и здравно образование от свиде-

телството за основно образование, превърната по скала в 

точки; 
4. Оценката по химия и опазване на околната среда от сви-

детелството за основно образование, превърната по скала в 

точки. 



Професия 

„Техник на селскостопанска техника“, 

специалност 

„Механизация на селското стопанство“ 

с изучаване на руски език  

след завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация - трета 

Какво работи техникът  

на селскостопанска техника? 
Демонтира и монтира системите и механизмите на 

тракторите, автомобилите и селскостопанските машини. 

Оценява различните видове двигатели по техническите 

им характеристики. Избира подходящи работни органи 

на селскостопанската техника според техническите им 

показатели и технологичните изисквания на културите. 

Извършва техническо обслужване на земеделската тех-

ника. Планира и подбира машинно-тракторния парк. 

Разпознава, разчита и използва техническа, конструктив-

на и технологична документация. 

Какви длъжности може да заема  

техникът на селскостопанска техника? 

Придобилите трета степен на професионална квали-

фикация по професия „Техник на селскостопанска тех-

ника " заемат длъжностите: 

Ръководители на малки предприятия в селското, 

горското, рибното стопанство и лова; 

Монтьор на моторни превозни средства;  

Монтьор на трактори, пътностроителни и селскос-

топански машини; 

Селскостопански производители, осигуряващи са-

мостоятелно препитание;  

Водачи на леки и лекотоварни автомобили и селс-

костопански машини.  

Професия 

„Техник на селскостопанска техника“, 

специалност 

„Механизация на селското стопанство“ 

с изучаване на руски език  

след завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация - трета 

Какво работи техникът  
на селскостопанска техника? 

Демонтира и монтира системите и механизмите на 

тракторите, автомобилите и селскостопанските машини. 

Оценява различните видове двигатели по техническите 

им характеристики. Избира подходящи работни органи 

на селскостопанската техника според техническите им 

показатели и технологичните изисквания на културите. 

Извършва техническо обслужване на земеделската тех-

ника. Планира и подбира машинно-тракторния парк. 

Разпознава, разчита и използва техническа, конструк-

тивна и технологична документация. 

Какви длъжности може да заема  

техникът на селскостопанска техника? 

Придобилите трета степен на професионална квали-

фикация по професия „Техник на селскостопанска тех-

ника " заемат длъжностите: 

Ръководители на малки предприятия в селското, 

горското, рибното стопанство и лова; 

Монтьор на моторни превозни средства;  

Монтьор на трактори, пътностроителни и селскос-

топански машини; 

Селскостопански производители, осигуряващи 

самостоятелно препитание;  

Водачи на леки и лекотоварни автомобили и селс-

костопански машини.  

Професия 

„Техник на селскостопанска техника“, 

специалност 

„Механизация на селското стопанство“ 

с изучаване на руски език  

след завършен VІІ клас 

Срок на обучение – 5 години 

Форма на обучение – дневна 

Степен на професионална квалификация - трета 
Какво работи техникът  

на селскостопанска техника? 

Демонтира и монтира системите и механизмите на 

тракторите, автомобилите и селскостопанските маши-

ни. Оценява различните видове двигатели по техничес-

ките им характеристики. Избира подходящи работни 

органи на селскостопанската техника според техничес-

ките им показатели и технологичните изисквания на 

културите. Извършва техническо обслужване на земе-

делската техника. Планира и подбира машинно-

тракторния парк. Разпознава, разчита и използва тех-

ническа, конструктивна и технологична документация. 

Какви длъжности може да заема  

техникът на селскостопанска техника? 

Придобилите трета степен на професионална ква-

лификация по професия „Техник на селскостопанска 

техника " заемат длъжностите: 

Ръководители на малки предприятия в селското, 

горското, рибното стопанство и лова; 

Монтьор на моторни превозни средства;  

Монтьор на трактори, пътностроителни и селс-

костопански машини; 

Селскостопански производители, осигуряващи 

самостоятелно препитание;  

Водачи на леки и лекотоварни автомобили и селс-

костопански машини.  



Какво ще усвоя? 

Владеене на чужди езици; 

Дейности по здравословни и безопасни условия на 

труд в организациите; 

Използване на ИКТ в професионалната дейност, разчи-

тане на работни чертежи и скици, работа със земеделска 

техника, предприемачески умения, работа в екип, изработ-

ване и оформяне на документация. 

Какви документи придобивам  

след приключване на обучението? 
1. Диплома за завършено средно образование, която 

дава право за продължаване на образованието във ВУЗ 

на територията на страната и в чужбина; 
2. След завършен Х клас – свидетелство за придобита 

първа степен на професионална квалификация по част 

от професия, което дава право за извършване на дейнос-

ти в областта на професията. 
3. След завършен ХІ клас – свидетелство за придобита 

втора степен на професионална квалификация, което 

дава право за полагане на квалифициран труд в областта 

на професията. 
4. След завършен ХІІ клас – свидетелство за придоби-

та трета степен на професионална квалификация и по 

желание—Европейско приложение по професия 

„Техник на ССТ”, специалност „Механизация на СС”, 

което дава право за незабавно реализиране на пазара на 

труда по професии от НКПД; 
5. Придобиване на правоспособност водач на МПС 

кат. Ткт; кат.В;кат. Твк;, кат. Твкз; 
Как да стана „Техник на ССТ”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първо-

май. 
Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завър-

шено основно образование. 
Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в 

посочените в брошурата срокове. 
Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Техник на ССТ”, специалност ”Механизация на СС”. 
Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен профе-

сия/специалност, се записвам в посочените в брошурата 

срокове, на място – в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първо-

май, ул. ”Братя Миладинови-север” № 53 а. 
Какво трябва да знам, за да успея? 

Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 
1. Утроения резултат от НВО по български език и 

литература, превърнат по скала в точки; 
2. Един път резултатът от НВО по математика, пре-

върнат по скала в точки; 
3. Оценката по физика и астрономия от Свидетелство-

то за основно образование, превърната по скала в точки; 
4. Оценката по математика от Свидетелството за ос-

новно образование, превърната по скала в точки. 

Какво ще усвоя? 

Владеене на чужди езици; 

Дейности по здравословни и безопасни условия на труд 

в организациите; 

Използване на ИКТ в професионалната дейност, разчи-

тане на работни чертежи и скици, работа със земеделска 

техника, предприемачески умения, работа в екип, изработ-

ване и оформяне на документация. 

Какви документи придобивам  

след приключване на обучението? 
1. Диплома за завършено средно образование, която 

дава право за продължаване на образованието във ВУЗ 

на територията на страната и в чужбина; 
2. След завършен Х клас – свидетелство за придобита 

първа степен на професионална квалификация по част от 

професия, което дава право за извършване на дейности в 

областта на професията. 
3. След завършен ХІ клас – свидетелство за придобита 

втора степен на професионална квалификация, което 

дава право за полагане на квалифициран труд в областта 

на професията. 
4. След завършен ХІІ клас – свидетелство за придобита 

трета степен на професионална квалификация и по жела-

ние—Европейско приложение по професия „Техник на 

ССТ”, специалност „Механизация на СС”, което дава 

право за незабавно реализиране на пазара на труда по 

професии от НКПД; 
5. Придобиване на правоспособност водач на МПС 

кат. Ткт; кат.В;кат. Твк;, кат. Твкз; 
Как да стана „Техник на ССТ”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първо-

май. 
Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завър-

шено основно образование. 
Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в 

посочените в брошурата срокове. 
Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Техник на ССТ”, специалност ”Механизация на СС”. 
Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен профе-

сия/специалност, се записвам в посочените в брошурата 

срокове, на място – в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първо-

май, ул. ”Братя Миладинови-север” № 53 а. 
Какво трябва да знам, за да успея? 

Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 
1. Утроения резултат от НВО по български език и ли-

тература, превърнат по скала в точки; 
2. Един път резултатът от НВО по математика, превър-

нат по скала в точки; 
3. Оценката по физика и астрономия от Свидетелство-

то за основно образование, превърната по скала в точки; 
4. Оценката по математика от Свидетелството за ос-

новно образование, превърната по скала в точки. 

Какво ще усвоя? 

Владеене на чужди езици; 

Дейности по здравословни и безопасни условия на труд в 

организациите; 

Използване на ИКТ в професионалната дейност, разчита-

не на работни чертежи и скици, работа със земеделска техни-

ка, предприемачески умения, работа в екип, изработване и 

оформяне на документация. 

Какви документи придобивам  

след приключване на обучението? 
1. Диплома за завършено средно образование, която 

дава право за продължаване на образованието във ВУЗ на 

територията на страната и в чужбина; 
2. След завършен Х клас – свидетелство за придобита 

първа степен на професионална квалификация по част от 

професия, което дава право за извършване на дейности в 

областта на професията. 
3. След завършен ХІ клас – свидетелство за придобита 

втора степен на професионална квалификация, което дава 

право за полагане на квалифициран труд в областта на 

професията. 
4. След завършен ХІІ клас – свидетелство за придобита 

трета степен на професионална квалификация и по жела-

ние—Европейско приложение по професия „Техник на 

ССТ”, специалност „Механизация на СС”, което дава пра-

во за незабавно реализиране на пазара на труда по профе-

сии от НКПД; 
5. Придобиване на правоспособност водач на МПС кат. 

Ткт; кат.В;кат. Твк;, кат. Твкз; 
Как да стана „Техник на ССТ”? 
Стъпка 1 Избирам ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай. 
Стъпка 2 Участвам в кампанията по прием след завър-

шено основно образование. 
Стъпка 3 Подавам документи за участие в приема, в 

посочените в брошурата срокове. 
Стъпка 4 Посочвам като първо желание професия 

”Техник на ССТ”, специалност ”Механизация на СС”. 
Стъпка 5 Ако бъда приет по желаната от мен професия/

специалност, се записвам в посочените в брошурата сро-

кове, на място – в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай, 

ул. ”Братя Миладинови-север” № 53 а. 
Какво трябва да знам, за да успея? 

Всички кандидати се класират по бал, формиран от: 
1. Утроения резултат от НВО по български език и лите-

ратура, превърнат по скала в точки; 
2. Един път резултатът от НВО по математика, превър-

нат по скала в точки; 
3. Оценката по физика и астрономия от Свидетелството 

за основно образование, превърната по скала в точки; 
4. Оценката по математика от Свидетелството за основ-

но образование, превърната по скала в точки. 


