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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 

Конспект по почвознание-9 клас 

Професия фермер 

 
 

1. Общи понятия за почвата. Образуване, строеж и състав на земната кора. 
2. Минерали.Скали.  Изветряне на скалите. 
3. Почвообразувателен процес. Фактори на почвообразуването. 
4. Механичен и органичен състав на почвата.  
5. Вода в почвата. Водни свойства.  
6. Почвен въздух. Въздушни свойства. 
7. Топлинни свойства. 
8. Почвен разтвор и реакция на почвата. 
9. Общи физични и физико-механични свойства на почвата. 
10. Структура на почвата. Мероприятия за подобряване свойствата на почвата. Плодородие на почвата. 

Строеж и развитие на почвата. 
11. Черноземи. 
12. Сиво-кафяви горски почви. 
13. Смолници.  
14. Канелени горски и хумусно-карбонатни почви. 
15. Кафяви горски почви. 
16. Алувиално-ливадни почви. Делувиално-ливадни почви. 
17. Солончати почви. Солонци. Засолени почви. 
18. Псевдоподзолисти почви.Заблатени почви. 
19. Вземане на почвена проба. Характеристика и анализ. 
20. Бонитировъчна оценка и кадастър на селскостопанските земи 
21. Основна и повърхностна обработка на почвата. 
22. Система за обработка на почвата за пролетни култури 
23. Система за обработка на почвата за зимни култури 
24. Същност на торенето и видове торове. 
25. Органични торове. 
26. Минерални торове. 
27. Елементи на поливния режим. Поливна и напоителна норма. Видове поливки. 
28. Гравитационно напояване. Дъждуване. Капково и подпочвено напояване. 
29. Същност и елементи на сеитбообращението. Необходимост от редуване на културите. 
30. Видове сеитбообращения. 
31. Същност и видове ерозия на почвата. Видове мероприятия за борба с ерозията. 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 

Конспект  

по предмета Трактори и автомобили за X клас 

 
Професия Фермер 
Специалност Земеделец 
 

№ по 
ред 

Наименование на разделите и темите 

1. Раздел I: Автотракторни двигатели 

1.1. Общи сведения за тракторите и автомобилите 
1.2. Общи сведения за устройството и действието на ДВГ 
1.3. Основни механизми на ДВГ 
1.4. Охладителна система 
1.5. Мазителна система 
1.6. Хранителна система на бензинови и дизелови двигатели 
1.7. Пускова система 
1.8. Запалителна система 
2. Раздел II: Електрооборудване 

2.1. Източници на електрически ток 
2.2. Осветителна система 
2.3. Сигнализационна система 
2.4. Контролно-измервателни прибори и допълнително ел. оборудване 
3. Раздел III: Трансмисия 

3.1. Общи сведения за трансмисията 
3.2. Съединители 
3.3. Предавателни кутии 
3.4. Допълнителни елементи в трансмисията 
3.5. Задвижващи мостове 
3.6. Механизми за управление на верижни трактори 
4. Раздел IV: Ходова част 

4.1. Ходова част на верижен трактор 
4.2. Ходова част на колесен трактор и автомобил 
4.3. Рама и окачване при трактори и автомобили 
5 Раздел V: Системи за управление 

5.1. Кормилно управление 
5.2. Спирачни системи 
6. Раздел VI: Работно и спомагателно оборудване 

6.1. Общи сведения за работното оборудване 
6.2. Хидравлична навесна система 

 
 
 

Преподавател:………………. 
/инж.С. Томова/ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

 
КОНСПЕКТ 

По Трактори и автомобили    -практика 
за Х клас на специалността ”Фермер/Земеделец”   

 
 

№ по 
ред 

Наименование на разделите и темите 

І. Двигатели с вътрешно горене 

1. 
Коляно-мотовилков механизъм.-демонтиране   на частите ,обясняване на   
устройството  и действието,сглобяване. 

2. 

Газоразпределителен механизъм.-разглобяване,обясняване устройството и 
особеностите ,сглобяване ,регулиране  и центроване. 

3. 
Хранителна система на карбураторен двигател.-демонтиране на частите от 
двигателя ,разглобяване ,обясняване устройството и действието,поддържане. 

4.  
Хранителна система на дизелов двигател.-проследяване пътя на горивото и 
въздуха,разглобяване на частите,обясняване на   устройството и действието  на 
частите ,сглобяване.Регулиране на дюзи.Центроване на ГНП. 

5. 
Регулатори.-разглобяване на регулатори,обясняване  на принципа на 
действие,сглобяване. 

6. 
Охладителна система-демонтиране на частите от 
двигателя,разглобяване,обясняване на устройството и действието ,поддържане. 

7. 
Мазителна система.-разглобяване на частите ,обясняване на устройството и 
действието,сглобяване,поддържане. 

8. 
Пускова система. с пусков двигател-разглобяване на пусков съединител и автомат 
за изключване /бендикс/,обясняване на устройството и действието,сглобяване. 

ІІ. Електрическа уредба на трактора и автомобила 
9 Източници на електрическа енергия 
10 Запалителна система 
ІІІ. Трансмисия и ходова част 
11 Предавателни кутии 
12 Спирачна система на трактора и автомобила 
13 Работно и спомагателно оборудване на трактора и автомобила 

 
 ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Велев, Н. и колектив, Ръководство за упражнения по трактори и автомобили, С., Земиздат, 
1975 

2. Йолов, Ц., М. Ботев, Ръководство за упражнения по трактори, Земиздат, С., 1981 
3. Смиленов, Б., Ц. Йолов, М. Милошева, Трактори и автомобили, Земиздат, С., 1980 г. 
4. Илиев, Л., С. Николов, Дж. Даскалов, И. Парашкевов, Земеделска техника, 1994 г. 

 
 
 

Изготвил:О.Якимов 
 
 
 



 
 



 
 

 



 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06; 6-42-84 
e-mail:pgzemedelie.tgv@abv.bg 

 
Конспект по растениевъдство-10 клас 

Професия фермер 
 
 

1. Същност и задачи на обработката на почвата. Оран – същност, задачи, машини за обработка, 
показатели и фактори за качествена оран. 

2. Повърхностна обработка на почвата. 
3. Система на обработка на почвата за и зимни и пролетни култури. 
4. Минимална обработка на почвата. Обработка на ерозирали и преовлажнени  почви. 
5. Значение и същност на торенето и торовете. Класификация на торовете. 
6. Минерални торове – азотни,фосфорни и калиеви 
7. Минерални торове-микроторове,комбинирани и сложни торове 
8. Органични торове.Технология на торене- начини, срокове, торови норми.  
9. Постъпване на хранителните вещества в растенията.Почвата като източник на хранителни за 

растенията вещества.   
10. Същност, причини за въвеждане на сеитбообръщение.Видове сеитбообръщени 
11. Качества и подготовка на посевния и посадъчния материал.Подготовка на посевния и посадъчен 

материал. 
12. Сеитба-начини на сеитба.Засаждане-начини на засаждане 
13. Същност, видове поливки.Подготовка на почвата за напояване. Начини на напояване. 
14. Поливна и напоителна норма.  
15. Плевели-същност и вреда от плевелите.Плевели-биологични особености на плевелите. 
16. Агротехнически и химически методи за борба с плевелите. 
17. Болести.Изменения в болното растение. 
18. Гъбни болести.Бактерийни болести.Вирусни болести. 
19. Агротехнически и химически методи за борба срещу болестите. 
20. Неприятели.Неприятели-цикъл на развитие при насекомите. 
21. Методи за борба срещу неприятелите.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 

КОНСПЕКТ 

За  изпит по растениевъдство -практика– 10 клас 

1. Преценка качеството на оранта. 

2. Преценка качеството на повърхностната обработка на почвата - култивиране и дискуване. 

3. Преценка качеството на повърхностната обработка на почвата - фрезуване, брануване, валиране. 

4. Разпознаване на минералните торове. 

5. Разпознаване на органичните торове. 

6. Съставяне на сеитбообръщения - полски сеитбообръщения. 

7. Съставяне на сеитбообръщения - специализирани: фуражни и тютюневи сеитбообръщения. 

8. Съставяне на сеитбообръщения - специализирани: противоерозионни сеитбообръщения. 

9. Определяне качествата на семената - чистотата на семената. 

10. Определяне посевните качества на семената - кълняемостта; масата на 1000 семена. 

11. Изчисляване на поливна норма при земеделските култури. 

12. Изчисляване на напоителната норма при земеделските култури. 

13. Разпознаване на основните видове плевели при земеделските култури - непаразитни плевели. 

14. Разпознаване на основните видове плевели при земеделските култури - паразитни и полупаразитни 

плевели. 

15. Разпознаване на основните видове болести при земеделските култури - гъбни болести. 

16. Разпознаване на основните видове болести при земеделските култури - бактерийни и вирусни болести. 

17. Разпознаване на основните видове неприятели при земеделските култури. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06

 



 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 

Конспект  

по предмета Безопасност на движението по пътищата за XI клас 
 
Професия  Фермер 
Специалност Земеделец 
 

№  НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ 

1 
 
     
           
 
2 
 

Основни понятия: 
-участници в движението. 
-пътни превозни средства. 
-път, платно за движение, пътна лента, граница на платното за движение и др.  
Пътищата и улиците, по които се движим: 
-познания за пътя,  пътни съоръжения, крайпътни обекти. Жп прелези, кръстовища, 
стеснени участъци от пътя и др. 

 
3 
 
 
 
 
 
4 

Другите участници в движението и особености в управлението на различните 

видове превозни средства: 

Водачите на автомобили, двуколесни ППС /мотоциклети, мотопеди и велосипеди/, 
ППС с животинска тяга; 
Пешеходци, пътници,сигнали, подавани от участниците в движението. 
Регулиране на движението: 
Сигнали на регулировчика, пътни светофари. Пътни знаци,  пътна маркировка. 
Други средства за сигнализиране 

5 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 

Разположение на нерелсовите ППС върху пътя: 
Определяне на пътните ленти върху платното за движение, разположение на ППС 
върху платното за движение. 
Разположение на бавнодвижещите се ППС, движение върху трамвайно платно. 
Скорост, дистанция, намаляване на скоростта: 

- разрешени максимални скорости; 
- сцепление с пътя; 
- спирачен път; 
- дистанцията; 
- съобразяване на скоростта с конкретната пътна обстановка; 
-  съобразяване на скоростта с превозвания товар (център на теж., вид на товара, 
характер на товара). 

 
7 
 

Маневри: 

- преминаване от една лента в друга /изцяло или частично/; 
- потегляне и включване в движението, излизане от движението; 
- завиване надясно, наляво и в обратна посока; 
- разминаване; 
- изпреварване; 
- движение назад; 
 -   рискове, свързани с различния обхват на видимост, който имат водачите на 
различните превозни средства (конструктивни особености, “мъртви зони”). 

8 Преминаване през: 
8.1 - кръстовище; пътен възел; тунел; стеснен участък от пътя; жп прелез. 
9 Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на 

пътници. Жилищна зона: 
9.1 - поведение на водачите при преминаване покрай спирките; 



9.2 - задължения на водачите за улесняване на превозните средства от редовните линии за 
обществен превоз на пътници; движение в жилищна зона. 

10 Специални правила за някои участници в движението: 
10.1 - двуколесни ППС; теглене на моторни превозни средства; шествия и състезания; 

моторни превозни средства със специален режим на движение. 
11 Престой, паркиране, МПС спряно поради повреда: 
11.1 - престой или паркиране в населено място; престой или паркиране извън населено 

място; забрани; МПС спряно поради повреда 
12 Неблагоприятно време за пътуване. Годишните сезони и управлението на МПС: 
12.1 - движение през нощта и при намалена видимост; използване на светлините; 

движение при зимни условия; особености на движението при високи температури. 
 

13 
Значение за безопасността на движението на психомоторните функции, 

бдителността на водача и съобразяването с другите участници в движението:  
13.1 - усещане, преценка и вземане на решение; време за реакция; режим на труд и 

почивка; влияние на алкохола и упойващите вещества; агресивното управление 
14 Задължения на водача: 
14.1 - общи задължения на водача; 

- за техническата изправност на ППС; 
14.2 - за опазването на околната среда 

/ограничаване на вредните емисии, шума/при 
 превоз на товари; 
- документите, изисквани във връзка с използваното превозно средство;  

за използване на оборудването във връзка с безопасността на водача; 
- предпазните мерки, които трябва да се вземат при слизане от превозното средство. 

15 Административнонаказателна отговорност. Принудителни административни 

мерки:  
15.1 - контролни органи съгласно ЗДвП; 

- налагане на глоби /фиш, наказателно постановление/; 
15.2 - лишаване от право за управление на МПС; 

- принудителни административни мерки /временно отнемане на свидетелство за 
управление на МПС, временно спиране от движение на ППС, проверочен изпит/; 

- ред за обжалване на наказателните  постановления и принудителните  
     административни мерки. 

16 Правилата за поведение на водача при пътнотранспортно произшествие: 
16.1 - анализ на ПТП; 

- оценка на обстановката и определяне на последователността от действия във 
връзка с произшествието. 

16.2 - сигнализиране и обезопасяване на участъка.  
- повикване на квалифицирани екипи за оказване на помощ във връзка с 

произшествието. 
- документиране и запазване на следите от  произшествието. 

 
 

 Преподавател:………………. 
/инж.С. Томова/ 

 
 



 
 
 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 

КОНСПЕКТ 

По  животновъдство -проктика– 11 клас 

1. Методи за определяне на химичния състав на фуражите. 

2. Изчисляване на коефициента на смилаемост на фуражите. Определяне протеиновото съотношение на 

фуражите. 

3. Разпознаване и преценка на зелените фуражи и пасища. 

4. Разпознаване и преценка на сухите груби фуражи. 

5. Разпознаване, съхранение и преценка на качествата на корено-, клубено-, сочноплодите. 

6. Разпознаване и преценка на консервирани фуражи - силажи и сенажи. 

7. Разпознаване и преценка на зърнени фуражи. Разпознаване и преценка на хранителните качества на 

отпадъците от промишлеността. 

8. Разпознаване на отровни растения. 

9. Обработка на обемистите и концентрираните фуражи. Повишаване на хранителната стойност на фуражите. 

10. Технологии на производство на фуражи ( сено, силажи и сенажи ). 

11. Запознаване с комбинираните фуражи. 

12. Запознаване с норми за хранене на различните видове селскостопански животни.  

13. Съставяне на дажби и смески. Изискавания при съставяне на дажби. 

14. Контрол на прираста при младите животни. 

15. Контрол на млечната продуктивност. 

16. Преценка на животните по произход. 

17. Съставяне на схеми на развъждане и кръстосване на селскостопанските животни. 

18. Разпознаване на породите говеда. Преценка на екстериора и конституцията. 

19. Съставяне на дажби за дойни крави. 

20. Съставяне на дажби за бременни сухостойни крави. 

21. Съставяне на дажби за разплодни бици. 

22. Контрол на млечната продуктивност при кравите. 

23. Контрол на размножителните качества при кравите. 

24. Технология на доене при крави. Преенка на вимето и доенето при кравите. 

25. Разпознаване на продуктивните типове и породи овце. Преценка на екстериора и конституцията им. 

26. Съставяне на дажби за овце майки. 

27. Съставяне на дажби за разплодни кочове. 

28. Контрол на продуктивните качества при овцете. 

29. Техника на размножаване при овцете. Случаен план. 

30. Стрижба при овцете. Окачествяване на вълната. 

31. Бонитировка при овцете. 

32. Разпознаване не породите свине. Преценка на екстериора и конституцията им. 

33. Съставяне на дажби и смески за свине майки. 

34. Контрол на продуктивните и размножителните качества при свинете. 

35. Грижи за опрасващите се свине и за новородените прасета. 

 

 

 
  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

 
 

 

Конспект по растениевъдство-11 клас 

Професия фермер 
 

 
1. Зимни зърнени житни култури-пшеница,ечемик,ръж-стопанско значение,биологични и ботанически 

особеност и технология на отглеждане 
2. Пролетни зърнени житни култури-Овес,Царевица- стопанско значение,биологични и ботанически 

особеност и технология на отглеждане 
3. Зърнени бобови култури- Фасул ,Соя,Грах- стопанско значение,биологични и ботанически 

особеност и технология на отглеждане 
4. Клубеноплодни култури-Картофи- стопанско значение,биологични и ботанически особеност и 

технология на отглеждане 
5. Кореноплодни култури- Захарно цвекло- стопанско значение,биологични и ботанически 

особеност и технология на отглеждане  
6. Влакнодайни култури-памук,лен коноп- стопанско значение,биологични и ботанически особеност и 

технология на отглеждане 
7. Маслодайни култури-слънчоглед,фъстъци- стопанско значение,биологични и ботанически 

особеност и технология на отглеждане    
8. Лечебни, ароматни и вкусови култури-казанлъшка роза,мента,лавандула- стопанско 

значение,биологични и ботанически особеност и технология на отглеждане  
9. Фуражни култури- люцерна- стопанско значение,биологични и ботанически особеност и 

технология на отглеждане 
10. Плодови зеленчукови култури-краставици,домат,пипер- стопанско значение,биологични и 

ботанически особеност и технология на отглеждане 
11. Листни и листностъблени зеленчукови култури.-зеле,магданоз и целина- стопанско 

значение,биологични и ботанически особеност и технология на отглеждане   
12. Луковични зеленчукови култури- лук и чесън.- стопанско значение,биологични и ботанически 

особеност и технология на отглеждане   
13. Кореноплодни  зеленчукови култури-моркови и репички- стопанско значение,биологични и 

ботанически особеност и технология на отглеждане 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 
 

КОНСПЕКТ 

За изпит по растениевъдство -практика– 11 клас 

1. Определяне на видовете полски култури. 

2. Разпознаване и определяне видовия и сортов състав на зимните зърнено-житни култури ( пшеница, ечемик, 

ръж, тритикале ). 

3. Обработка на почвата и торене на зърнено-житни култури. 

4. Сеитба на зърнено-житни култури. 

5. Борба срещу плевели, болести и неприятели. 

6. Разпознаване и определяне на видовия и сортов състав на пролетни зърнено-житни култури ( овес, 

царевица, ориз, просо, сорго ). 

7. Обработка на почвата и торене на зърнено-житни култури. 

8. Сеитба на зърнено-житни култури. 

9. Борба срещу плевели, болести и неприятели. 

10. Разпознаване и определяне на видовия и сортов състав на зърнено-бобови култури ( фасул, соя, грах, леща ). 

11. Обработка на почвата и торене на зърнено-бобови култури. 

12. Сеитба, окопаване и поливане на зърнено-бобови култури. Борба срещу болести и неприятели на зърнено-

бобови култури 

13. Разпознаване на клубениплодни и кореноплодни култури. 

14. Извършване на основни технологични операции при отглеждане на клубеноплодни култури 

15. Извършване на основни технологични операции при отглеждане на кореноплодни култури 

16. Разпознаване и определяне видовия и сортовия състав на влакнодайни и маслодайни култури. 

17. Основни технологични операции при отглеждане на влакнодайни култури ( памук, лен, коноп ). 

18. Основни технологични операции при маслодайните култури ( слънчоглед, фастъци, сусам ). 

19. Разпознаване и определяне видовия и сортовия състав на лечебни, ароматни и вкусови култури. 

20. Извършване на технологични операции при ароматни култури - казанлъшка роза. 

21. Извършване на технологични операции при ароматни култури - лавандула. 

22. Извършване на технологични операции при лечебни култури - мента. 

23. Извършване на технологични операции при лечебни култури - валериан. 

24. Извършване на технологични операции при вкусови култури - анасон и кимион. 

25. Разпознаване ботаническите особености на тютюна. 

26. Производство на разсад на тютюна. 

27. Обработка на почвата и торене. 

28. Грижи през вегетацията. 

29. Разпознаване на фуражни култури. 

30. Основни технологични операции при едногодишни житни фуражни култури. 

31. Основни технологични операции при многогодишни бобови фуражни култури. 

32. Разпознаване на зеленчукови култури. 

33. Основни технологични операции при плодовите зеленчукови култури - домати. 

34. Основни технологични операции при плодовите зеленчукови култури - пипер и краставици. 

35. Основни технологични операции при листните и листностъблени зеленчукови култури. 

36. Основни технологични операции при луковичните и кореноплодни зеленчукови култури. 

 

 
 
 
 
 
 

  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 
Конспект  

по предмета Селскостопанска техника за  XI клас 
 

Професия Фермер 
Специалност Земеделец 
 

 
 

№ по    
ред 

Наименование на  разделите и темите 

1. Земеделски машини. 
     1.1. Машини за обработка на почвата. 
     1.2. Машини за торене. 
     1.3. Машини за сеитба. 
     1.4. Машини за садене и разсаждане. 
     1.5. Машини за химическа защита. 
     1.6. Комбинирани машини и агрегати. 
     1.7. Мелиоративни машини и съоръжения. 

2. Малогабаритна техника. 
3. Инструменти и машини за резитба. 
4. Машини за прибиране на сено. 
5. Машини за прибиране на плодове, зеленчуци и технически култури. 
6. Машини и технологии за прибиране и съхраняване на силаж. Машини и 

съоръжения за прибиране на царевица. 
 
 

Преподавател:………………. 
/инж.С. Томова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 

 

КОНСПЕКТ ПО 

Селскостопанска техника – практика 

 
Професия: Фермер – 11 клас 

 І.Машини за обработка на почвата 

1. Плугове.Видове,устройство,действие,демонтаж, регулиране 
2. Култиватори. Видове,устройство,действие,демонтаж, регулиране 
3. Брани. Видове,устройство,действие,демонтаж, регулиране 
4. Почвообработващи фрези. Видове,устройство,действие,демонтаж, регулиране 
5. Валяци. Видове,устройство,действие,демонтаж, регулиране 
 ІІ.Машини за торене. 

6. Машини за торене. Видове,устройство,действие, регулиране 
 ІІІ.Машини за сеитба. 

7. 
Сеялки -видове, устройство,действие,демонтаж,монтаж,регулиране за работа. 
Нагласяване на сеялките за работа. 

 ІV.Машини за садене и разсаждане. 

8 Разсадосадачни машини. Устройство,действие,регулиране за работа 
 V.Машини за химическа защита. 

9 Видове машини за химическа защита. Устройство,действие,регулиране за работа. 
 VІ.Мелиоративни машини и съоръжения. 

10 Машини за почистване и подравняване на площите 
11 Машини за напояване-видове,устройство,действие 
 VІІ.Машини за прибиране на сеното. 

1. Косачки. Видове,устройство,действие, регулиране 
2. Машини за  събиране и обръщане  на сеното. Устройство,действие, регулиране 
3. Сенопреси – сламопреси. Видове,устройство,действие, регулиране 

 
 

Изготвил: Мл. Борисов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 

 

КОНСПЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА-11 КЛАС 

ПРОФЕСИЯ-ФЕРМЕР 
 
 

 
 



 
  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 



 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06; 6-42-84 

e-mail:pgzemedelie.tgv@abv.bg 

 
Конспект по растениевъдство-12клас 

Професия-фермер 

 
1. Надземни части на овощните култури. 
2. Начини  размножаване на овощните култури.     
3. Производство на овощен посадъчен материал-участъци на овощен разсадник.Производство на 

овощен посадъчен материал-присаждане на пъпка.     
4. Грижи за присадените дръвчета през първа и втора година.     
5. Създаване на овощни насаждения-маркиране и засаждане.     
6. Резитба на овощните дръвчета-цел,задачи и видове/резитба на зряло и зелено/  
7. Системи на поддържане на почвената повърхност.     
8. Икономически важни болести по овощните култури.    
9. Икономически важни неприятели по овощните култури.     
10. Семкови овощни видове-круша,ябълка и дюля.    
11. Костилкови овощни видове.   
12. Черупкови овощни видове-орех и бадем    
13. Ягодоплодни овощни култури-ягоди,малини  
14. Органи на лозата-едногодишни,двугодишни и многогодишни части 
15. Производство на лозов посадъчен материал-производство на резници за подложки/лозов маточник/ 
16. Събиране на резници за калеми.Присаждане на маса.Стратифициране на присадените резници и 

вкореняване     
17. Резитба на лозата-същност,цели и задачи.Формировки и система на резитби 
18. Нискостъблени формировки.Средностъблени формировки.Високостъблени формировки  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06;  

Конспект  

по предмета Селскостопанска техника за  XII клас 
 

Професия Фермер 
Специалност Земеделец 
 

№ по    

ред 
Наименование на  разделите и темите 

1 Машини за прибиране на зърнени култури. 

1.1. Устройство и технологичен процес на зърнокомбайн 
1.2. Работни органи на жътварката-мотовило 
1.3 Режещ апарат – устройство, задвижване и регулиране 
1.4 Шнеков транспортьор – предназначение, устройство и задвижване  

1.5. 
Наклонена камера и плаващ  верижно - планков транспортьор – предназначение, 
устройство и действие  

1.6. Вършачка – работни органи. Приемна камера 
1.7. Вършачен апарат –класификация и  устройство  
1.8. Отбоен битер 
1.9. Сламотръс 
1.10. Зърночистачна уредба – предназначение , устройство и технологичен процес. 
1.11. Механична трансмисия на комбайните 

1.12. 
Главна и спомагателна хидравлична система – предназначение, устройство и 
действие 

1.13. Технологичен процес на роторен зърнокомбайн „CASE” 

1.14. 
Съпоставяне на работния процес на различни марки зърнокомбайни. Техника на 
безопасност 

1.15. Преустройство и регулиране на зърнокомбайните за прибиране на  слънчоглед  
1.16. Преустройство и регулиране на зърнокомбайните за прибиране на  царевица. 

1.17. 
Преустройство и регулиране на зърнокомбайните за прибиране на  соя, просо и др. 
Техника на безопасност на труда и противопожарни изисквания при работа с 
комбайни. 

2 Машини за почистване и сушене на зърно. 

2.1 Зърночистачни машини– предназначение, устройство и принцип на действие. 
2.2 Семечистачна машина – предназначение, устройство и принцип на действие. 
2.3 Зърносушилни   - предназначение, устройство и действие 
3 Машини и съоръжения в животновъдните ферми. 

3.1 Машини и съоръжения за обработка на фуражите. 
3.2 Машини и съоръжения  за товарене, изваждане и транспортиране на фуражи. 
3.3 Машини и съоръжения за раздаване на фураж. 
3.4 Съоръжения за поене на животни. 
3.5 Съоръжения за почистване и събиране на тора. 
3.6 Машини и съоръжения за стригане на овце. 
3.7 Доилни инсталации. 
3.8 Машини и съоръжения за обработка на продукти от животни. 
3.9 Съоръжения за люпене на яйца (инкубатори). 
3.10 Вентилационни и отоплителни системи в животновъдството. 

 
 

 
Преподавател:………………. 



/инж.С. Томова/ 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06; 

 
Конспект  

по предмета Експлоатация и ремонт на земеделска техника за  XII клас 
 

Професия Фермер 
Специалност Земеделец 
 

№ по 

ред 

Наименование на разделите и темите 

I. Производствена експлоатация 

1. Производствени процеси и енергетични средства в земеделието. 
2. Селскостопански агрегати. 
3. Експлоатационни свойства на тракторите и селскостопанските машини. 

Общотехнически свойства. 
II. Съставяне на агрегати 

4. Операции при съставяне на агрегати и начин на свързване. 
5. Изчисляване броя на машините в агрегата. Скорост на движение на агрегата. 
6. Съставяне на агрегат с машина, задвижван от вала за отнемане на мощност 

/ВОМ/. 
7. Начини на движение на агрегати.                                                 

III. Използването на тракторите и автомобилите за транспорт 

8. Транспортен процес. Превози в селското стопанство. 
9. Транспортни средства в селското стопанство. Товари в селското стопанство. 
IV. Техническа експлоатация 

10. Техническо състояние. Изменение на техническото състояние. 
11. Система за техническо обслужване и ремонт. 
12. Видове техническо обслужване. Техническа диагностика. 
13. Почистване и миене на машините. Проверка на винтови връзки и смазване. 
V. Технология на ТО (техническо обслужване) 

14. ТО и диагностика на коляно-мотовилков механизъм /КММ/. 
15. ТО и диагностика на газоразпределителен механизъм /ГРМ/. 
16. ТО и диагностика на дизелова горивна апаратура по димност  на газовете и 

бензинова горивна уредба по състава на газовете. 
17. ТО и диагностика на запалителна система. 
18. ТО и диагностика на трансмисия, на кормилна уредба и на спирачната система. 
19. Експлоатационни свойства на гориво-смазочните материали /ГСМ/. 

Съхраняване, разпределение и икономика на ГСМ. Техника на безопасност и 
противопожарни мерки. 

VІ. Ремонт 

20. Цел и задачи на ремонта. Видове ремонт. 
21. Ремонт на почвообработващи машини. 
22. Ремонт на машини за сеитба, садене и торене. 
23. Ремонт на машини за прибиране на сено и слама. 
24. Ремонт на машини и съоръжения в животновъдството. 
25. Съхраняване на машините през неработния период. 

 
 

Преподавател:………………. 
/инж.С. Томова/ 
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КОНСПЕКТ 

За  изпит по животновъдство -практика– 12 клас 

 

1. Състояние и насоки за развитие на птицевъдството. 

2. Разпознаване на породи кокошки за яйца. 

3. Окомерно преценяване на екстериора и конституцията на кокошки за яйца. 

4. Породи кокошки за месо. 

5. Окомерно преценяване на екстериора и конституцията на кокошки за месо. 

6. Породи кокошки от общоползувателен ( комбиниран ) тип. 

7. Окомерно преценяване на екстериора и конституцията на кокошки от общоползувателен ( комбиниран ) тип. 

8. Разпознаване на породи пуйки. 

9. Разпознаване на породи патици. 

10. Разпознаване на породи гъски. 

11. Храненен на различни категории птици. 

12. Селекция на млади птици за разплод. 

13. Избор на яйца за разплод. 

14. Инкубация на различни видове птици. 

15. Технологии на отглеждане. 

16. Разпознаване признаците на здрави и болни животни при говедата. 

17. Профилактични мероприятия за опазване здравето на говедата. 

18. Разпознаване признаците на здрави и болни животни при овцете. 

19. Профилактични мероприятия за опазване здравето на овцете. 

20. Разпознаване признаците на здрави и болни животни при свинете. 

21. Профилактични мероприятия за опазване здравето при свинете. 

22. Разпознаване признаците за здрави и болни животни при птиците. 

23. Профилактични мероприятия за опазване здравето на птиците. 
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КОНСПЕКТ ПО 

Селскостопанска техника – практика 
 
Професия: Фермер – 12 клас 
 

 І.Машини и съоръжения за прибиране на царевица.  

1 Царевични комбайни-видове,устройство,действие 
2 Приспособление за прибиране на царевица към комбайна 
 ІІ.Машини за прибиране на зърнени култури. Зърнокомбайни.  
3 Жътварка,вършачка, очистителна уредба,шнекове и  елеватори- Общо 

устройство,действие, окачване, регулиране. 
4 Предавателни механизми, двигател и ходова част, хидравлична система- Общо 

устройство 
 ІІІ.Машини започистване,сортиране и сушене на зърното. 

5 Машини за почистване 
6 Зърносушилни. 
 ІV.Малогабаритна техника 

7 Модулна малогабаритна техника 
 V. Машини и съоръжения за обработка на фуражите 

8 Чукови фуражомелки-устройство,действие ,регулиране 
9 Машини за обработка на груби и зелени фуражи 
10 Машини за дозиране и смесваненафуражи 
 VІ.Машини и съоръжения за изваждане, товарене и транспортиране на фуражите. 

11 Съоръжения за изваждане и товарене на силаж 
12 Видове транспортни средства 
 VІI.Машини и съоръжения за раздаване  на фуражите 
13 Мобилни средства  за раздаване  на фуражите 
 VІІІ.Съоръжения за поене на животните. 

14 Водоснабдителна система на фермите 
15 Поилки за крави, свине и птици. Устройство,действие, демонтаж,монтаж, регулиране. 
 ІХ.Съоръжения за събиране и почистване на тора. 

16 Механично почистване на тора. 
17 Хидравлично почистване на тора. 
 Х.Доилни инсталации. 

18 Доилна инсталация с преносими ведра.  
19 Силова част на доилна инсталация 
20 Доилна инсталация с централен млекопровод 
 ХІ.Вентилационни и отоплителни системи и уредби в животновъдството. 

21 Вентилационни системи в кравеферма 
22 Вентилационни системи в птицеферма 
23 Отоплителни системи в кравеферма 
24 Отоплителни системи в птицеферма 

 
 

 Изготвил: Мл. Борисов  
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КОНСПЕКТ ПО 

Експлоатация и ремонт на земеделска техника – практика 

 
Професия: Фермер-12 клас 
 

1.Съставяне на агрегат за основна обработка на почвата. 
2.Съставяне на агрегат  за повърхностна обработка на почвата. 
3. Съставяне на агрегат  за торене. 
4. Съставяне на агрегати за сеитба. 
5. Съставяне на агрегати   за прибиране на сено и слама 
6.Съставяне на  транспортни агрегати. 
7.Смазване на машините. 
8.Ремонтни дейности на земеделска техника 
9.Ремонт на машини и съоражения в животновъдството. 

 

 

Изготвил: Мл. Борисов  
 
 
 

  



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр.Търговище, ул.Цар Симеон № 27 ; � 6-28-06 

 

КОНСПЕКТ ПО 

Работа с машинно-тракторни агрегати – практика 
 
Професия: Фермер-12 клас 

 
1.Съставяне на агрегат за оран. Определяне качеството на извършената работа. Отчитане 
извършената работа.  
2.Съставяне на агрегат за дисковане. Определяне качеството на извършената работа. Отчитане 
извършената работа 
3.Съставяне на агрегат за торене. Ежесменен технически преглед и работа с агрегат. Определяне 
качеството на извършената работа. Отчитане извършената работа. 
5.Съставяне на агрегат за слято култивиране. Определяне качеството на извършената работа. 
Отчитане извършената работа 
6.Съставяне на агрегат за сеитба на окопни култури. Определяне качеството на извършената 
работа. Отчитане извършената работа. 
7.Съставяне на агрегат за окопаване. Определяне качеството на извършената работа. Отчитане 
извършената работа 
8.Съставяне на агрегат за поливане. Определяне качеството на извършената работа. Отчитане 
извършената   работа 
9. Подготовка и работа с агрегат за косене и балиране на сено- определяне качеството на 
извършената работа 
10. Подготовка и работа със зърнокомбайни за работа- определяне качеството на извършената 
работа 
 
 

 
Изготвил: Мл. Борисов  
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