
ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ПГСС гр. Чирпан  

за учебната 2012/2013 година 

срок на обучение: 4 години 
форма на обучение: дневна 
Професионална квалификация: трета 
 

Управление, комуникации,  
                    успешен бизнес! 

Ще изучавате: 
 
 Микро и макроико-
номика; 
 Маркетинг; 
 Оперативен менидж-
мънт; 
 Счетоводство; 
 Предприемачество и 
дребен бизнес; 
 Работа с компютър в 
предприятието; 

срок на обучение: 4 години 
форма на обучение: дневна 
Професионална квалификация: трета 
 

Гостоприемство, традиции,  
                  неповторими усещания! 
произвеждане на екологично чисти храни и на-
питки; 
представяне на традиционни занаяти и фолк-
лорни празници 

Ще получите: 
Диплом за средно образование след завършен  
ХІІ клас и успешно положени държавни зрелост-
ни изпити; 
Свидетелство за ІІІ степен на професионална 
квалификация след завършен ХІІ клас и успешно 
положени  държавни  изпити по теория и прак-
тика на професията 
Ще се реализирате като: 
специалист в туристически представителства на 
български и чуждестранни фирми; 
екскурзовод и туристически аниматор; 
управител на хотели, мотели и къмпинги; 
продавач на туристически пакет услуги; 
самостоятелен бизнес в сферата на туризма 
Балообразуващи оценки 
География и икономика х 3, 
Чужд език, Български език и литература 

Професия:  

ИКОНОМИСТ 

Специалност:  

ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Професия:  
ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА 
ДЕЙНОСТ 
Специалност:  
СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

 Бизнес комуникации на български и чужд език; 
 Информационни системи и компютърен маши

нопис 
Ще усвоите умения за: 
  работа с компютър и използване на чужди ези-

ци;  
  владеене на бизнес комуникации; 
  анализиране състоянието на пазара; 
  рекламиране и продажба на стоки и услуги; 
  обработване на счетоводна документация 
Ще получите: 
 Диплом за средно образование след завършен 
ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни 
изпити; 
 Свидетелство за ІІІ степен на професионална 
квалификация след успешно положени  държавни  
изпити по теория и практика на професията 
Ще се реализирате като: 
  стопански ръководители; 
  икономист в дребния и среден бизнес; 
  представител на земеделски кооперации за да-

ден регион; 
  икономист в обществения сектор 
Балообразуващи оценки 
Математика х 3,  География и икономика, 
Български език и литература 

Ще изучавате: 
Интензивно чужди езици; 
Екскурзоводство и анимация; 
Настаняване и обслужване в селска къща; 
Традиционна кухня; 
Счетоводство и отчетност  в туризма; 
Кетъринг 
Ще усвоите умения за: 
добро владеене на чужди езици и работа с ком-
пютър;  
организация и координация при посрещане, 
настаняване и изпращане на туристи и провеж-
дане на трансфери; провеждане на анимационни 
мероприятия; 
провеждане на екскурзии и мероприятия в 
страната, изнасяйки екскурзоводски беседи спо-
ред зададения маршрут; 
 

приготвяне на традиционни български  ястия; 



 

 

 

 

срок на обучение: 4 години 

форма на обучение: дневна 

Инвестиция в бъдещето за 
земеделското стопанство! 

Ще изучавате: 
 Трайни насаждения; 

 Растителна защита; 

 Селскостопанска техника; 

 Ботаника; 

 Земеделие с почвознание 

Ще усвоите умения за: 
разпознаване и класифициране на 
земеделски култури по биологически-
те им особености; 
прилагане на технологии за отглеж-
дане на земеделски култури, овошки и 
лозя; 
извършване на основна и повърх-
ностна обработка на почвата; 
спазване изискванията за транспор-
тиране на готовата продукция 

Ще получите: 
Диплом за 
средно обра-
зование след 
завършен  ХІІ 
клас и успеш-

но положе-
ни дър-
жавни зре-
лостни из-
пити; 
Свидетел-

ство за ІІІ степен на професионална 
квалификация след завършен ХІІ клас 
и успешно положени  държавни  из-
пити по теория и практика на профе-
сията 
Свидетелство за управление на МПС 
кат. „Ткт”, „Твк” и кат.„В”  /безплатно/ 

Ще се реализирате като: 
 частни земеделски стопани, орга-

низатори на производството в коопе-
рации, зеленчукови и овощни гради-
ни; 

 специалисти в лаборатории за раз-
познаване на типовете почви и опре-
деляне на плодородието им 

 

Балообразуващи оценки 
Биология  х 3, Химия,  

Български език и литература 

срок на обучение: 4 години 

форма на обучение: дневна 

Традиция,  
        професионализъм,  
                     майсторство! 
Ще изучавате: 
 Трактори и автомобили; 
 Селскостопански машини; 
 Експлоатация на земеделска 
техника; 
 Диагностика и ремонт; 
 Работа с машинно-тракторни 
агрегати 

Ще усвоите умения за: 
 извършване на всички механи-
зирани операции при отглеждането 
на земеделски култури и селско-
стопански животни;  
 управление, поддържане и ремонт 
на автомобили, трактори, комбайни, 
косачки и друга самоходна земеделс-
ка техника 

Ще получите: 
 Диплома за средно образование 
след завършен ХІІ клас и успешно по-
ложени държавни зрелостни изпити; 

 Свидетелство за ІІ степен на профе-
сионална квалификация след завършен 
ХІІ клас и при успешно положени  дър-
жавни  изпити по теория и практика на 
професията; 
 Свидетелство за управление на МПС 
кат. „Ткт”, „Твк” и кат.„В”   /безплатно/ 

 
 

 
Ще се реализирате като: 
 монтьор на леки и товарни автомоби-
ли; 
 монтьор на селскостопанска техника; 
 механизатор, работещ с трактори и 
селскостопански машини 

Балообразуващи  оценки 
Математика  х 3, Физика и астрономия, 
Български език и литература 

Професия:  
ТЕХНИК РАСТЕНИЕВЪД 

Специалност:  
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

Професия:  
МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

Специалност:  
МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ПГСС гр. Чирпан 

за учебната 2012/2013 година 

Професия: РАСТЕНИЕВЪД 
Специалност:ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 
срок на обучение:  4 години                                   
форма на обучение:  задочна                               

Професия: РАБОТНИК В РАСТЕНИ-
ЕВЪДСТВОТО 
Специалност: ТРАЙНИ НАСАЖДЕ-

НИЯ 
срок на обучение:  2 години                                   
форма на обучение:  задочна                               

 Ще се реализирате като:   работни-
ци в земеделски стопанство и коопе-
рации; в зеленчукови и овощни гра-
дини; в семепроизводни стопанства 

Ще получите: 
 СВИДЕТЕЛСТВО за основно обра-
зование след завършен 2 годишен 
курс на обучение; 
 Свидетелство за І степен на профе-
сионална квалификация след завър-
шен ІХ клас и при успешно положени  
държавни  изпити по теория и практи-
ка на професията 

Балообразуващи  оценки 
Биология х 3, Химия,  

Български език и литература 

Ще изучавате:  
 Растениевъдство; 
 Лозарство и овощарство; 
 Селскостопанска техника 

Ще усвоите умения за: 
 организиране на селскостопанското 

производство; 
 прибиране, транспортиране, обработ-

вае и съхранение на  готовата продук-
ция 

Ще получите: 
 Диплома за средно образование след 
завършен ХІІ клас и успешно положени 
държавни зрелостни изпити; 
 Свидетелство за ІІ степен на профе-
сионална квалификация след завършен 
ХІІ клас и при успешно положени  дър-
жавни  изпити по теория и практика на 
професията; 
 Свидетелство за управление на МПС 
кат. „Ткт”, „Твк” и кат.„В” /безплатно/. 
 

Ще се реализирате като: 
 специалисти в селското и стопанство;  

 организатор и координатор на ра-
ботата на малка група хора 

Балообразуващи  оценки 
Биология х 3, Химия,  

Български език и литература 

ЗА ВАС ЗАДОЧНИЦИ 



Професия Специалност Степен на 

образование 

Срок на 

обуче-

ние 

Форма на 

обучение 

Входящо 

образова-

ние 

Балообразува-

щи оценики 

Организатор на ту-

ристическа агентска 

дейност 

СЕЛСКИ ТУ-

РИЗЪМ 

СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО География х 3, 

Чужд език, БЕЛ 

Техник-растениевъд ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕ-

НИЯ 

СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО Биология х 3, 

Химия, БЕЛ 

Икономист ЗЕМЕДЕЛСКО  

СТОПАНСТВО 

СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО Математика х 3 

География, БЕЛ 

Монтьор на селскос-

топанска техника 

МЕХАНИЗА-

ЦИЯ НА СЕЛС-

КОТО СТО-

ПАНСТВО 

СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО Математика х 3 

Физика, БЕЛ 

Растениевъд ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕ-

НИЯ 

СРЕДНО 4 години ЗАДОЧНА ОСНОВНО Биология х 3 

Химия, БЕЛ 

Работник в растени-

евъдството 

ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕ-

НИЯ 

ОСНОВНО 2 години ЗАДОЧНА ЗАВЪР-

ШЕН  

VІІ клас 

Биология х 3 

Химия, БЕЛ 

Държавен план-прием за учебната 2012/2013 година за ПГСС гр. Чирпан, 

утвърден със Заповед № РД 09-364/30 .03.2012 г. на министъра на образованието, 

младежта и науката 

ГРАФИК І-во класиране ІІ-ро класиране ІІІ-то класира-
не 

Подаване   на  документи 03 – 05. VІІ. 2012 
г.  

11 . VІІ.  2012 г.  19.VІІ. 2012 г.  

Обявяване на списъците с 
приетите ученици  

до 06. VІІ. 2012 г.  до 13. VІІ. 2012 г.  20. VІІ. 2012 г. 

Записване на приети уче-
ници  

09. VІІ. 2012 г. 16. VІІ. 2012 г. 23. VІІ. 2012 г. 

Обявяване на записалите 
се ученици и броя на неза-
етите места  

10. VІІ.  2012 г. до 18. VІІ. 2012 г. до 25. VІІ. 2012  

Попълване на незаетите места след трети етап и записван  до  05. ІХ .2012 г. 

График на дейностите по приемане на ученици  

Само при нас имате възможност да участвате в международни 
проекти за придобиване на знания, умения и компетенции в изб-

раната от Вас професия! 


