
 ПГСС “Иван Владимирович Мичурин”  
 гр. Долни чифлик 

 

 
 

 
 

За учебната 2022/2023 година в Професионална гимназия по селско стопанство “Иван Вл. 
Мичурин”  гр. Долни чифлик ще се приемат кандидати в VIII клас за дневна форма на обучение по 
следните специалности: 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС: 
 

1. Професионално направление: „Растениевъдство и животновъдство”, професия: „ТЕХНИК 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА” , специалност: „Механизация на селското 
стопанство” - средно образование и трета степен на професионална квалификация - 1 паралелка от 26 
ученика. Срок на обучение: 5 години. 

2. Професионално направление: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия: 
„ГОТВАЧ” , специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки”  – средно 
образование и втора степен на професионална квалификация - 2 паралелки по 26 ученика. Срок на 
обучение: 5 години. 

3. Професионално направление: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия: 
„СЕРВИТЬОР-БАРМАН” , специалност: „Обслужване на заведения в общественото 
хранене”  – средно образование и втора степен на професионална квалификация - 1 паралелка от 26 
ученика. Срок на обучение: 5 години. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
В ПГСС „Иван Вл. Мичурин“  могат да кандидатстват и да бъдат приети за дневна форма на 
обучение лица, които: 

 Имат завършено основно образование; 
 Нямат заболявания, противопоказни на обучението в желаните от тях специалности; 
 Да не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината на кандидатстване. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 Заявление за участие в класиране по образец от училището; 
 Копие на свидетелството за завършено основно образование; 
 Копие на медицинско свидетелство (от личния лекар). 

 
ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 7 КЛАС                   

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА: 
 
Етапи на 
класиране 

Подаване на документи 
за участие 

Класиране и обявяване 
на списъците с приетите 

ученици 

Записване на новоприетите 
ученици 

 
първи етап 
на класиране 

от 5 до 7 юли 2022 г. до 12 юли 2022 г. 13-15 юли 2022 г. 

втори етап на 
класиране 

- до 20 юли 2022 г. 21-22 юли 2022 г. 

трети етап на 
класиране 

от 26 до 27 юли 2022 г.   29 юли 2022 г.  1-2 август 2022 г. 
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
Учениците от професия „Техник на селскостопанска техника“ придобиват правоспособност за 
управление на МПС  категория „ТКТ“ и „В“, а другите професии за категория „В“ на 
преференциални  цени. 

Адрес: гр.Долни чифлик, ул.”Сокачев” №4, тел./факс:05142/25-10,  e-mail: pgss_michurin@abv.bg, сайт: http://pgss-michurin.iweb.bg 


