
Степен на образование - средно

Срок на обучение - 5 години

Професионална квалификация - трета

Професионална гимназия по селско стопанство
e-mail: pgss_ch@abv.bg
Facebook: ПГСС гр. Чирпан
http://pgss-chirpan.com

гр. Чирпан
ул. “Георги Димитров” № 78

2022/2023

Професия:
Техник по транспортна 
техника
Специалност: 
Автотранспортна техника



Какви предмети от професионалната 

подготовка ще изучавам?
• Чужд език по професията – Английски език;

• Електротехника и Електроника;

• Мехатронни системи в автотранспортната техника;

• Информационни технологии в професията;

• Диагностика на автотранспортната техника.

Какви документи ще получа?
• Диплома за средно образование - след завършен 12 клас и

успешно положени държавни зрелостни изпити;

• Свидетелство за III степен на професионална

квалификация - след завършен 12 клас и при успешно

положени държавни изпити по теория и практика на

професията;

• Свидетелство за управление на лек автомобил /кат. В/-

безплатно.Какви умения ще усвоя?
• Да обслужвам, диагностицирам и  ремонтирам  

автотранспортна техника;

• Да работя със софтуерни продукти и контролно-диагностична 

апаратура.

Къде ще се реализирам?
• В транспортни фирми;

• В специализирани сервизи за диагностика,

експлоатация и ремонт на автотранспортна техника;

• В обслужващи звена от направление „Транспорт“;

• В други отрасли на икономиката – търговия, услуги,

селско и горско стопанство;

• Развитие на собствен бизнес.

Начин на балообразуване

• НВО по Български език и литература х 2;

• НВО по Математика х 2;

• Оценката от свидетелството за основно образование по: 

Физика и астрономия и Математика 

График на дейностите по приема 

Подаване на документи – I етап от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици – I етап 

до 12.07.2022 г. 

Записване на приетите ученици на I етап - от 13.07.2022 г. 

до 15.07.2022 г.



Професия:
Организатор интернет 
приложения
Специалност: 
Електронна търговия

С разширено изучаване на чужд 

език – Английски език

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 5 години

Професионална квалификация - трета

Професионална гимназия по селско стопанство
e-mail: pgss_ch@abv.bg
Facebook: ПГСС гр. Чирпан
http://pgss-chirpan.com

гр. Чирпан
ул. “Георги Димитров” № 78

2022/2023



Какви предмети от професионалната 

подготовка ще изучавам?
• Право, счетоводство, маркетинг;

• Програмиране, Интернет и уеб технологии;

• Икономика на търговията;

• Електронна търговия;

• Организация и техника на търговските плащания.

Какви документи ще получа?
• Диплома за средно образование - след завършен 12 клас и

успешно положени държавни зрелостни изпити;

• Свидетелство за III степен на професионална

квалификация - след завършен 12 клас и при успешно

положени държавни изпити по теория и практика на

професията.

Какви умения ще усвоя?
• Да създавам и поддържам, електронни платформи за 

търговия;

• Да работя, с графични програми;

• Да работя, с електронен подпис и електронни пари и да 

извършвам електронни разплащания.

• Да извършвам онлайн разплащания

Къде ще се реализирам?
• Като организатор интернет приложения;

• Във фирми от IT сектора;

• В софтуерни компании;

• В сферата на услугите;

• В счетоводни къщи и банки;

• Като администратор на електронен магазин.

Начин на балообразуване

• НВО по Български език и литература х 2;

• НВО по Математика х 2;

• Оценката от свидетелството за основно образование 

по: Информационни технологии и Математика

График на дейностите по приема 

Подаване на документи – I етап от 05.07.2022 г. 

до  07.07.2022 г. 
Обявяване на списъците с приетите ученици – I етап 

до 12.07.2022 г. 

Записване на приетите ученици на I етап – от  15.07.2022 г. 

до 15.07.2022 г.



2022/2023

Професионална гимназия по селско стопанство

Професия:
Растениевъд
Специалност: 
Растителна защита

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 5 години

Професионална квалификация -

втора

гр. Чирпан
ул. “Георги Димитров” № 78

e-mail: pgss_ch@abv.bg
Facebook: ПГСС гр. Чирпан
http://pgss-chirpan.com



Какви предмети от професионалната 

подготовка ще изучавам?

Какви умения ще усвоя?

Къде ще се реализирам?

Начин на балообразуване
• НВО по Български език и литература х 2;

• НВО по Математика х 2;

• Оценката от свидетелството за основно образование по: 

Биология и здравно образование и Химия и опазване на 

околната среда

Какви документи ще получа?
• Диплома за средно образование - след завършен 12 клас и

успешно положени държавни зрелостни изпити;

• Свидетелство за II степен на професионална квалификация-

след завършен 12 клас и при успешно положени държавни

изпити по теория и практика на професията;

• Свидетелство за управление на МПС кат. „Ткт“ и кат.“В“ -

безплатно;

• Свидетелство за работа със земеделска техника кат. „Твк“ –

безплатно.

График на дейностите по приема 

Подаване на документи – I етап 

от 05.07.2022 г. до  07.07.2022 г. 
Обявяване на списъците с приетите ученици – I етап 

до 12.07.2022 г. 
Записване на приетите ученици на I етап 

от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г.

• Земеделие с почвознание;

• Ботаника;

• Растениевъдство;

• Растителна защита;

• Трактори и автомобили.

• Да прилагате иновативни технологии при отглеждане на 

земеделски култури;

• Да диагностицирате заболявания по растенията;

• Да разпознавате неприятелите и да провеждам борба с 

вредителите, съобразно европейските стандарти;

• Да използвате подходящи продукти за рационално и 

балансирано хранене на растенията;

• Да прилагате екологично земеделие.

• В лаборатории по карантина на растенията (митнически 

контрол);

• В земеделски сдружения и служби;

• В бюра по растителна защита и агрохимия, агроаптеки, 

земеделски кооперации, като консултант;



Професионална гимназия по селско стопанство

Професия:
Техник-растениевъд
Специалност: 
Трайни насаждения

Степен на образование - средно

Срок на обучение - 5 години

Професионална квалификация - трета

гр. Чирпан
ул. “Георги Димитров” № 78

e-mail: pgss_ch@abv.bg
Facebook: ПГСС гр. Чирпан
http://pgss-chirpan.com

2022/2023



Какви документи ще получа?
• Диплома за средно образование - след завършен 12 клас и

успешно положени държавни зрелостни изпити;

• Свидетелство за III степен на професионална квалификация-

след завършен 12 клас и при успешно положени държавни

изпити по теория и практика на професията;

• Свидетелство за управление на МПС кат. „Ткт“ и кат.“В“ -

безплатно;

• Свидетелство за работа със земеделска техника кат. „Твк“ –

безплатно.

Какви предмети от професионалната подготовка

ще изучавам?
• Отглеждане на трайни насаждения;

• Растителна защита;

• Земеделска техника и работа с нея;

• Ботаника;

• Биологично земеделие.

Начин на балообразуване
• НВО по Български език и литература х 2;

• НВО по Математика х 2;

• Оценката от свидетелството за основно 

образование по: Биология и здравно образование 

и Химия и опазване на околната среда

Какви умения ще усвоя?
• Да прилагам различни техники и технологии за отглеждане

на земеделските култури;

• Да работя и експлоатирам всякакъв вид земеделска техника;

• Да подготвям проектни предложения по различни

европейски и национални програми;

• Да ползвам техническа и технологична документация

включително и на чужд език.

Къде ще се реализирам?
• В държавни структури в областта на земеделието;

• В земеделски кооперации и търговски дружества;

• Развитие на собствен бизнес.

График на дейностите по приема 

Подаване на документи – I етап 

от 05.07.2022 г. до  07.07.2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици – I етап 

до 12.07.2022 г. 
Записване на приетите ученици на I етап – от 13.07. до 15.07.2022 г.


