
ПРИЕМ ПО 

СПЕЦИАЛНОСТИ: 

 

Професия " Агроеколог" 
Специалност"Агроекология" 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Професия  

"Техник на ССТ” 
Специалност 

"Механизация на СС" 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Професия "Фермер 
Специалност”Земеделец" 

 
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); 
2. Свидетелство за основно 
образование; 
3. Характеристика на ученика; 
4. Медицинско удостоверение от 
личния лекар. 



За пълноценната ни работа с 
учениците е подсигурена добра 

материална база 
Два учебно-възпитателни корпуса включващи: 

Кабинети по общообразователна подготовка. 

Лаборатории. 

Кабинети за професионално обучение. 

Зали оборудвани с терминални компютърни 

устройства,даващи достъп до новите ИКТ 

технологични изисквания. 

Физкултурен салон и фитнес зала. 

Обновена Актова зала с мултимедийни проектори. 

Библиотека и Аудио/видео зала. 

Столова. 

Учебно производствен корпус включващ: 

Работилници  за професионална подготовка. 

Спортни площадки и Полигони за обучение на 

кандидати за управление на МПС, кат.”В” и „Ткт”. 

Учениците в училището имат възможност да 

участват в Свободноизбираеми предмети,като  

Танци,Млад журналист,Волейбол,Футбол,  

Театрален състав,Художествено слово и други 

кръжоци и групи,с цел осмисляне на свободното 

време и развиване на  допълнителни образователни  

интереси . 

 

 

 

 

Подаване на документи: 
 Първи етап на класиране: 

1.Подаване:01.-05.07.2016г.вкл. 
2.Обявяване на списъците с приетите 

ученици-до 06.07.2016г.вкл. 
3.Записване на приетите ученици-

07.07.2016г. 
4.Обявяване на записалите се ученици 

и броя на незаетите места-

08.07.2016г. 
  

Втори етап на класиране: 
1.Подаване на документи: 11.07.2016г. 
2.Обявяване на списъците с приетите 

ученици-до 13.07.2016г.вкл. 
3.Записване на приетите ученици-

14.07.2016г. 
4.Обявяване на незаетите места- до 

18.07.2016г.вкл. 

 

Трети етап на класиране: 
1.Подаване:19.07.2016г. 

2.Обявяване на списъците с приетите 

ученици-20.07.2016г. 
3.Записване на приетите ученици- 

21.07.2016г. 
4.Обявяване на незаетите места- 

до 25.07.2016г.вкл. 

 

Попълване на незаетите места след 

трети етап на класиране до 

05.09.2016г.вкл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:pgss_parvomai@abv.bg

