
 

ПГСС “Иван Вл. Мичурин” – гр. Долни чифлик 
 

 
                                                       

 
 

За учебната 2018/2019 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: "Администрация и управление". Професия: "СЪТРУДНИК В МАЛЪК И 

СРЕДЕН БИЗНЕС",  Специалност: "Малък и среден бизнес"  – средно образование и втора степен на 
професионална квалификация - 1 паралелка от 26 ученика. Срок на обучение: 5 години. 

2. 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. 

3. Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”.                            
Професия: “КАМЕРИЕР” , Специалност: “Хотелиерство”  – първи гимназиален етап и първа степен на 
професионална квалификация -   1 паралелка от 26 ученика. Срок на обучение: 3 години. 

4. Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”.             
Професия: “ГОТВАЧ” , Специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки”  – 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 
2018/2019 ГОДИНА: 

 
 

Етапи на 
класиране 

Подаване на документи за 
участие 

Класиране и обявяване на 
списъците с приетите 

ученици 

Записване на новоприетите 
ученици 

 
VIII VIII VIII 

първи етап 
на класиране 

20-26   
Юни 2018 

03  
Юли 2018 

04-06 
Юли 2018 

втори етап 
на класиране 

 12 
Юли 2018 

13-17 
Юли 2018 

трети етап 
на класиране 

20-24 
Юли 2018 

26 
Юли 2018 

27-30 
Юли 2018 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Учениците по тяхно желание се обучават за придобиване на правоспособност за управление на 
МПС категории "Ткт" и "В".  
Адрес: гр.Долни чифлик, обл. Варна, ул.”Сокачев” №4, тел./факс:05142/25-10, e-mail:pgss_michurin@abv.bg     уебсайт: http://pgss-michurin.iweb.bg 
            
 


