
 

ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ ! 

 

 

 

 

 

 

Професионална  
гимназия по селско 

стопанство  

с. Ситово  

Адрес 

с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра 
Ул  „Г. Раковски” №2  

0894 41 95 96 -  Гинка  Йорданова /директор/   
086 63 27 04 - счетоводство 

 
 
 
 
 

Общежитието на ПГСС - Ситово                  
разполага с 14 апартамента, всеки с по 2           
спални, санитарен възел и тераса. 
Спалните  помещения са ремонтирани, 
ново обзавеждане, PVC дограма.  

 

 

 

 

Обособен е блок за момичетата. Сградата 
се отоплява с локална парна инсталация. 
Общежитието на ПГСС е модерно, с нови    
мебели, компютърна зала, тенис зала и        
безплатен достъп до wi-fi. Времето на         
учениците в общежитието е разпределено 
за самоподготовка, спорт и отдих.                  
В библиотеката на общежитието се намира   
цялата необходима литература за                      
подготовката на учениците. В двора на         
общежитието има футболно и волейболно   
игрище, където      учениците спортуват.  

ПРИЕМ 

2019/2020  

 

 

 

 

 

 

“Заедно в час, заедно в свободното 

 време” към ЦОИДУЕМ ; 

 “Български фермери с европейски 

опит” по програма ЕРАЗЪМ +  ; 

 Занимания по интереси. 

 

 
 ТВОЯТ ЧАС ; 

 УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ; 

 НП „ИКТ“. 

„ЕРАЗЪМ +“ 



Специалност: 

„ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” 

Професия:  
Техник - растениевъд 

 

  Прием: след 7 клас 

  Срок на обучение: 5 години 

Ще получите: 
 

ДИПЛОМА за средно образование; 

 

СВИДЕТЕЛСТВО  
за професионална квалификация; 

 

СВИДЕТЕЛСТВО  
за управление на МПС - кат. В и Ткт. 

Специалност:  
„ПРОИЗВОДСТВО И  ПРЕРАБОТКА 

НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ” 

 

Професия:  

„Оператор в хранително -     

вкусовата промишленост” 
 

 Прием: след 7 клас 

 Срок на обучение: 5 години 

Ще получите: 
 

ДИПЛОМА за средно образование; 

 

СВИДЕТЕЛСТВО  
за професионална квалификация; 

 

СВИДЕТЕЛСТВО  
за управление на МПС - кат. В. 

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  
(копие и оригинал за сравнение). 
 

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: 
 

Първи предмет - НВО БЕЛ Х  2 
Втори  предмет - НВО Математика Х 2 
Трети предмет - Биология и ЗО 
Четвърти предмет - Технологии 
 
 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 

Прием 
Срок за подаване  

на      документи 

Записване  

на учениците 

I етап на 

класиране: 

от 27.06. 2019 г.   

до 05.07. 2019 г. 

от 11.07. 

до 16.07. 2019 г. 

II етап  на 

класиране: 

от 16.07. 2019 г.  

до 18.07. 2019 г. 

от 18.07.  

до 22.07. 2019 г. 

III етап на 

класиране: 

от 24.07. 2019 г.  

до 25.07. 2019 г. 

 от 29.07.  

до 31.07. 2019 г. 


