
 

 

І ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

завършилите тази специалност получават професия  

„ТЕХНИК РАСТЕНИЕВЪД” 

Прием след седми клас. 

За успешна реализация като специалист по трайните насаждения 
е необходимо да притежавате набор от специфични знания и 
умения, да имате познания за основите на земеделието, за 
растениевъдството, общата аграрна и финансова политика на 
Европейския съюз.  

Ще можете да се реализирате като: 
♦ управител на семейна ферма 

♦ ръководител на земеделско предприятие или работник в него 

♦ консултант в земеделска фирма  

Завършилите тази специалност получават безплатна книжка за водач 

на МПС кат. „В“, „Ткт“, „ТВК“.(лек автомобил, трактор, прикачен 

инвентар).  

След успешно завършен  ХI клас се полага изпит за придобиване 

правоспособност за управление на МПС категория Ткт и кат.В, след 

успешно завършен ХII клас  могат да положат изпит за придобиване 

правоспособност за управление на МПС категория Твк 

 
 

 

 

 

ІІ Горско и ловно стопанство 

завършилите тази специалност получават получават професията 

„Техник-лесовъд” 

Прием след седми клас  

 

 На завършилите тази специалност се дава възможност за 

работа в: 
 Държавни лесничейства, Държавна дивечовъдна станция и в сферата 

на БЛРС.  

 С тази професия учениците получават свидетелство за работа с 

моторни триони и храсторези.  

Ползват се с преференциални цени при обучението за водачи на  

МПС кат. „В”. 

 

 



С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ? 

Богата материална база-учебни кабинети и 

лаборатории.Компютърни зали, физкултурен салон , 

фитнес зала,учебно опитно поле , волиери за 

отглеждане на дивечови птици.  

 

Лекарски кабинет. 

Учебен полигон за подготовка на водачи на МПС/ 

безплатно или на преференциални цени/. 

Общежитието е безплатно за всички ученици.  

Стаите са  със самостоятелен санитарен възел, 

занимални за самоподготовка с компютри, кафе и 

вендиг машина. 

  

 

 

 

 

ПРИЕМЪТ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД УСПЕШНО 

ИЗДЪРЖАНИ  КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО 

МАТЕМАТИКА И БЕЛ  

 

 
Адрес: 
Гр.Кърджали 
Ул.“Аграрна“ 1 
тел: 0361/6 28 50 
       0361/6 28 53 
e- mail: pgposgs@abv.bg 
сайт: www.pgposgs.idwebbg.com 
 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМАНЗИЯ ПО СЕЛСКО И 

ГОРСКО СТОПАНСТВО 

гр.КЪРДЖАЛИ 

 

             

        Кои сме ние? 
Училище с 60 годишна традиция . 

Квалифицирани учители с богат педагогически 
опит. 

 

    Каква е нашата мисия?    
Подготовка на висококвалифицирани 
специалисти за работа в горското и селското 
стопанство.   

График за прием на ученици след VІІ клас за 

учебната 2020 / 2021 година 

1 Подаване документи за участие 

в І- ви етап на класиране 

03 – 07. 07. 

2020 г. 

2 Записване на приетите ученици 

от І –ви етап на класиране и подаване 

на документи за II-ри етап 

До 16. 07. 2020 

г. 

3 Записване на приетите ученици от ІІ –

ри етап на класиране 

До 22. 07. 2020 

г. 

4 Подаване на документи за участие в ІІІ 

–ти етап на класиране 

24 – 27. 07. 

2020 г. 

5 Записване на приетите ученици 

от ІІІ –ти етап на класиране 

30. 07. 2020 г. 

6 Попълване на незаетите места 

след ІІІ –ти етап на класиране и 

записване. 

Определя се от 

Директора до 

11.09. 2020г. 
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