ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
“ИВАН ВЛ. МИЧУРИН”
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК

Ви предлага:
 Средно образование;
 Степен
на
професионална
квалификация;
 Придобиване на правоспособност
за управление на МПС категория
„Ткт” и „В”.


Етапи
на
класиране

Подаване
на
документи

I
етап

20- 26
юни
2018 г.

II
етап
III
Етап

20-24
юли
2018 г.

Класиране
на
приетите
ученици

03
юли
2018 г.

12 юли
2018 г.
26 юли
2018 г.

Записване
на
приетите
ученици

04-06
юли
2018 г.
13-17
юли
2018 г.
27-30
юли
2018 г.

Подаването на заявлението за
кандидатстване на хартиен носител
ще е в училище-гнездо: определено
от РУО Варна или 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
основно образование - оригинал;
 Медицинско свидетелство –
оригинал.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
“ИВАН ВЛ. МИЧУРИН”
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК

За контакти:
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

СПЕЦИАЛНОСТ:
«МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС»
ПРОФЕСИЯ: „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН
БИЗНЕС»

срок на обучение: 5 години
Сътрудниците в малкия и средния бизнес
притежават опит в практическата реализация на
технически и стопански решения, опит в събиране
и обработване на информация, в сключване на
сделки. Те работят с нови технологии, нормативни
документи, изпълняват услуги, свързани с
финансите,
търговията,
администрацията
и
социалните
грижи.
Придобитите
знания
позволяват на завършилите да се реализират като
служители в юридически и финансово-кредитни
учреждения,
административни
секретари,
персонал, водещ счетоводни сметки и документи,
статистически и финансови документи, документи
за производствени материали и други.
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 втора 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“

срок на обучение: 5 години
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.

СПЕЦИАЛНОСТ: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ“
ПРОФЕСИЯ: „ГОТВАЧ“

срок на обучение: 5 години
Развитието на туристическата индустрия в
световен мащаб все повече се свързва с
глобализацията
и
със
запазването
на
идентичността и оригиналността на националния
туристически продукт. България е страна с големи
възможности в сферата на туризма. Това
осигурява
реализиране
на
подготвените
изпълнителски кадри в ресторанти, заведения за
бързо хранене, кафе-сладкарници, столове, барове
и др.
Завършилите придобиват втора степен на
професионална квалификация и диплома за
средно образование, и имат възможност да
продължат образованието си във висши учебни
заведения.
СПЕЦИАЛНОСТ: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
ПРОФЕСИЯ: „КАМЕРИЕР“

срок на обучение: 3 години
Хилядолетното
културно-историческо
наследство, богатите природни и антропогенни
туристически ресурси на България, както и
обновената и модернизирана материална база, са
предпоставки
за
реализирането
на
висококачествен, продаваем успешно у нас и в
чужбина туристически продукт. За постигане на
високо качество на обслужването в хотелиерството
и
ресторантьорството
е
необходима
добра
професионална подготовка на обучаваните по
професиите
в
професионално
направление
„Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“.
Завършилите 10 клас придобиват първа
степен на професионална квалификация по
професия „Камериер“ и могат да се обучават в 11
клас по друга професия от професионалните
направления „Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно
време“.

