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ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ  КЛАС 
ЗА УЧЕБНАТА  2017 – 2018 ГОДИНА 

 
ПРОФЕСИЯ:  ФЕРМЕР 

СПЕЦИАЛНОСТ: „ЗЕМЕДЕЛЕЦ” 

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ 

                      

Кандидатите за специалността трябва да са завършили VII 

клас в годината на кандидатстване . 
 

Завършилите получават средно образование и имат право 

да продължат образованието си във висши учебни заведения. 
 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Заявление за участие в класирането по образец. 

2. Свидетелство за основно образование 

 (копие и оригинал за сравнение). 

3. Медицинско свидетелство със заключение, че избраната 

професия не е противопоказна за здравето на кандидата 

(копие и оригинал за сравнение). 

Приемането на учениците се извършва чрез конкурс по 

документи в училището определено от РУО или онлайн на сайта 

https://priem.mon.bg/. 

Класирането на кандидатите става по бал, който е сбор от 

удвоената оценка от изпита по БЕЛ  и математика в точки и 

оценките от свидетелството за основно образование превърнати 

в точки  по биология и здравно образование и химия и опазване 

на околната среда. 

 

Първи балообразуващ предмет -   Български език и литература Х  2 

Втори балообразуващ предмет  - Математика Х 2 

Трети балообразуващ предмет  - Биология и здравно образование  

Четвърти балообразуващ предмет -  Технологии 

 

Прием Срок за подаване на      

документи 

Записване на 

учениците 

I етап на класиране: 16.06.2017г.-22.06.2017г. 28.06-30.06.2017г. 

II етап на класиране: 28.06-30.06.2017г. 05.07-07.07.2017г. 

III етап на класиране: 11.07.-13.07.2017г. 18.07.-19.07.2017г. 

 

Попълване на незаети места след трети етап на класиране и 

записване  до 04.09.2017 г. 
 



Професионална  гимназия 
по селско стопанство  

с. Ситово  

 
 

 

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ  КЛАС 
ЗА УЧЕБНАТА  2017 – 2018 ГОДИНА 

 
ПРОФЕСИЯ:  ИКОНОМИСТ 

СПЕЦИАЛНОСТ: „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО” 

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ 

                      

 

Кандидатите за специалността трябва да са завършили VII 

клас в годината на кандидатстване . 
 

 

Завършилите получават средно образование и имат право 

да продължат образованието си във висши учебни заведения. 
 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Заявление за участие в класирането по образец. 

2. Свидетелство за основно образование 

 (копие и оригинал за сравнение). 

3. Медицинско свидетелство със заключение, че избраната 

професия не е противопоказна за здравето на кандидата 

(копие и оригинал за сравнение). 

Приемането на учениците се извършва чрез конкурс по 

документи в училището определено от РУО или онлайн на сайта 

https://priem.mon.bg/. 

Класирането на кандидатите става по бал, който е сбор от 

удвоената оценка от изпита по БЕЛ  и математика в точки и 

оценките от свидетелството за основно образование превърнати 

в точки  по биология и здравно образование и химия и опазване 

на околната среда. 

 

Първи балообразуващ предмет -   Български език и литература Х  2 

Втори балообразуващ предмет  - Математика Х 2 

Трети балообразуващ предмет  - География и икономика  

Четвърти балообразуващ предмет -  Технологии  

Прием Срок за подаване на      

документи 

Записване на 

учениците 

I етап на класиране: 16.06.2017г.-22.06.2017г. 28.06-30.06.2017г. 

II етап на класиране: 28.06-30.06.2017г. 05.07-07.07.2017г. 

III етап на класиране: 11.07.-13.07.2017г. 18.07.-19.07.2017г. 

 

Попълване на незаети места след трети етап на класиране и 

записване  до 04.09.2017 г. 
 

 


