
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 
2020/2021 ГОДИНА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО  

“ИВАН ВЛ. МИЧУРИН”      

ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК 
 

 Ви предлага да получите: 
 

Средно образование след завършен 
12-ти клас; 

 
Степен на професионална 
квалификация; 

 
Придобиване на правоспособност за 

управление на МПС: категория „Ткт”   
и „В” за професия “Техник на 
селскостопанска техника”   и 
категория “В” на преференциални 
цени за другите професии 

За контакти 

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО  
“ИВАН ВЛ. МИЧУРИН”     

ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК 

гр. Долни чифлик, обл. Варна  

ул. ”Сокачев” №4 

тел. / факс 05142/2510; тел.05142/2511 

e-mail: pgss_michurin@abv.bg 

уебсайт: http://pgss-michurin.iweb.bg 

Подаването на заявлението за канди-
датстване ще е по ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. 

 

     Записването на приетите ученици 
ще е в ПГСС „Иван Вл. Мичурин“     
гр. Долни чифлик със следните      
документи: 

 

Заявление за участие в класиране 
по образец; 

 Свидетелството за завършено ос-
новно образование - оригинал; 

 Медицинско свидетелство – ориги-
нал. 

Етапи на  

класиране 

Подаване 
на докумен-
ти за учас-

тие 

Класиране 
и обявява-
не на спи-
съците  

Записване 
на новоп-
риетите 
ученици  

първи етап 
на класиране 

от 3 до 7 

Юли 2020 

до 13 

Юли 2020 

до 16 

Юли 2020 

втори етап на 
класиране 

  до 20 

Юли 2020 

до 22 

Юли 2020 

трети етап на 
класиране 

от 24 до 27 

Юли 2020 

до  29 

Юли 2020 

до 30 

Юли 2020 

Ученици от ПГСС “Иван Мичурин” на прак-
тика в Милано, Италия по  Еразъм+ 



СПЕЦИАЛНОСТ:  

“МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”   

ПРОФЕСИЯ:  

“СЪТРУДНИК  В МАЛЪК И  СРЕДЕН  БИЗНЕС” 

  Срок на обучение 5 години.  

 Сътрудниците в малкия и средния биз-
нес притежават опит в практическата реализа-
ция на технически и стопански решения, опит в 
събиране и обработване на информация, в 
сключване на сделки. Те работят с нови техно-
логии, нормативни документи, изпълняват ус-
луги, свързани с финансите, търговията, адми-
нистрацията и социалните грижи. Придобитите 
знания позволяват на завършилите да се реа-
лизират като служители в юридически и фи-
нансово-кредитни учреждения, административ-
ни секретари, персонал, водещ счетоводни 
сметки и документи, статистически и финансо-
ви документи, документи за производствени 
материали и други. 

      Учениците работят основно с компютърна 
техника, канцеларски материали и документа-
ция. Голяма част от часовете са насочени към 
усвояване на умения за работа със съвремен-
ните информационни технологии.  

      

СПЕЦИАЛНОСТ:  

„МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО  СТОПАНСТВО“ 

ПРОФЕСИЯ:  

„ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА“ 

Срок на обучение 5 години.  

 Учениците изучават общотехнически и 
специални предмети.Обучението се извършва в 
обзаведени кабинети по теория и практика. Про-
фесията е насочена към техническото осигурява-
не на земеделското производство. През периода 
на обучение се придобиват умения за работа, 
поддържане и ремонт на земеделска техника. 
Завършилите имат възможност за бързо адапти-
ране към изискванията на пазара на труда за тех-
нически кадри. Професията си учениците могат 
да упражняват  като: 

 Монтьор на селскостопанска техника; 
 Управител на сервиз за диагностика, ре-

монт и техническо обслужване на автомо-
били и селскостопанска техника; 

 Дистрибутор на части за автомобили и сел-
скостопанска техника. 

СПЕЦИАЛНОСТ:  „ ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАР-

НИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ“   

ПРОФЕСИЯ: „ ГОТВАЧ“ 

Срок на обучение 5 години.  

 Развитието на туристическата индустрия 
в световен мащаб все повече се свързва с гло-
бализацията и със запазването на идентичност-
та и оригиналността на националния туристичес-
ки продукт. България е страна с големи възмож-
ности в сферата на туризма. Това осигурява ре-
ализиране на подготвените изпълнителски кадри 
в ресторанти, заведения за бързо хранене, ка-

 Завършилите успешно 12-ти клас 
придобиват втора или трета степен на про-
фесионална квалификация и диплома за 
средно образование, и имат възможност да 
продължат образованието си във висши 
учебни заведения. 

СПЕЦИАЛНОСТ:  “ ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ 

В ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ” 

ПРОФЕСИЯ:  “ СЕРВИТЬОР-БАРМАН”  

Срок на обучение 5 години.  
 Придобилите втора степен на професи-
онална квалификация ученици имат възмож-
ността да работят в заведения за хранене, 
сладкарници, барове, казина, дискотеки и други 
като : Барман, Главен сервитьор, Обслужващ 
бюфет/лавка, Салонен управител, 
Сервитьор 
След завършване на срока на обучение учени-
ците ще могат: 
- да разпознават хранителните продукти и из-
вършват правилен подбор; 
- да съхраняват хранителните продукти съглас-
но хигиенните изисквания;  
- да изготвят менюта;  
- да работят рационално и безопасно с техно-
логичното обзавеждане в кухнята и бара;  
- да подготвят ястия от националната и между-
народните кухни;  
- да организират и ръководят дейностите в кух-
нята, бара и ресторанта. 
- могат да продължат в системата на висшето 
образование за придобиване на квалификаци-
онна степен „бакалавър“, „магистър“ 


