
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО  

“ИВАН ВЛ. МИЧУРИН”     
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК 

 
 

 Ви предлага: 
� Средно образование; 
� Трета степен на професионална 
квалификация призната в 
Европейския съюз; 

� Безплатно придобиване на 
правоспособност за управление 
на МПС категория „Ткт” и „В” и 
работа със земеделска техника 
„Твк”. 
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Документи за кандидатстване: 
 
� Заявление за участие в класиране 
по образец; 

� Копие от свидетелството за 
завършено основно образование; 

�  Копие на медицинско 
свидетелство 
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                       СПЕЦИАЛНОСТ: 
«ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО» 
ПРОФЕСИЯ:  „ИКОНОМИСТ» 

 
 
       Получените знания по Микро и 
Макроикономика, Счетоводство, Финанси, 
Икономика на предприятието, Маркетинг, 
Мениджмънт и други. Обучението осигурява 
подготовка на икономисти с универсални знания и 
умения в сферата на селското стопанство. 
Учениците се подготвят да работят самостоятелно 
или в екип като водещи творчески личности. 
Придобитите знания позволяват на завършилите 
да се реализират като : 
 
� Ръководител на икономическа служба или 

звено; 
�  Управител на частно земеделско 

стопанство, агрофирма и др.; 
� Икономист –  в различни държавни и 

общински институции, областни 
земеделски служби и др. 

 
      Учениците работят основно с компютърна 
техника, канцеларски материали и документация. 
Голяма част от часовете са насочени към 
усвояване на умения за работа със съвременните 
информационни технологии.  
     Завършилите придобиват трета степен на 
професионална квалификация и диплома за 
средно образование, и имат възможност да 
продължат образованието си във висши учебни 
заведения.

 
 

 
 
СПЕЦИАЛНОСТ: „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО  

СТОПАНСТВО“ 
ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ТЕХНИКА“ 
 

            Учениците изучават общотехнически и 
специални предмети.Обучението се извършва в 
обзаведени кабинети по теория и практика. 
Професията е насочена към техническото 
осигуряване на земеделското производство. През 
периода на обучение се придобиват умения за 
работа, поддържане и ремонт на земеделска 
техника. Завършилите имат възможност за бързо 
адаптиране към изискванията на пазара на труда 
за технически кадри. Професията си учениците 
могат да упражняват  като: 
� Монтьор на селскостопанска техника; 
� Управител на сервиз за диагностика, 

ремонт и техническо обслужване на 
автомобили и селскостопанска техника; 

� Дистрибутор на части за автомобили и 
селскостопанска техника. 

           Завършилите придобиват трета степен на 
професионална квалификация и диплома за 
средно образование, и имат възможност да 
продължат образованието си във висши учебни 
заведения.

           Учениците се обучават безплатно за 
придобиване на правоспособност за управление на 
 МПС категории „Ткт” и „В” и   работа със 
земеделска техника „Твк” и след успешно полагане 
на изпити получават свидетелство за 
правоспособност на  МПС. 

 
 

     
            


