
ДОКУМЕНТИ 

ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ:  

 

 Заявление за участие в класира-

нето по образец; 

 Свидетелство за основно образо-

вание (копие и оригинал за 

сравнение); 

 Медицинско свидетелство 

(копие и оригинал за сравне-

ние); 

 Служебна бележка с оценките от 

НВО-този документ се прилага. 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII-МИ КЛАС 

2020 - 2021 УЧЕБНА ГОДИНА  

Адрес: 

с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра 

Ул  „Г. С. Раковски” №2  

0894 41 95 96 -  Гинка  Йорданова / директор /   

086 63 27 04 - счетоводство 

“НЕКА ДА ИЗГРАДИМ  
БЪДЕЩЕТО ЗАЕДНО” 

 Приветливи, уютни, топли и 

светли класни стаи, предразполага-

щи към приятен и  спокоен учебен 

процес. 

 

 Компютърен кабинет,  оборуд-

ван с най - съвременна техника - 

компютри, мултимедии, интерак-

тивна дъска, интернет достъп. 

 

За сигурността на учениците има        

включено видеонаблюдение. 

 

Професионална  гимназия 

по селско стопанство  

с. Ситово  

Класи-

ране 

Подаване на 

документи 

Обявяване 

на резулта-

ти 

Записване 

на приетите 

ученици 

Първо От 

03.07.2020 г. 

до 

07.07.2020 г. 

До 

13.07.2020 г 

До 

16.07.2020 г 

Второ От 

16.07.2020 г. 

до 

19.07.2020 г. 

До 

20.07.2020 г 

До 

22.07.2020 г 

Трето От 

24.07.2020 г. 

до 

27.07.2020 г. 

На 

29.07.2020 г 

На 

29.07.2020 г 

ОБИЧАЙ,  РАБОТИ,  

УЧИ! 



Гимназията 
предлага: 

 ДИПЛОМА за средно образование; 

  Придобиване на втора степен на    про-

фесионална квалификация за   специал-

ност: „ПРОИЗВОДСТВО И  ПРЕРА-

БОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ 

ПРОДУКТИ”; 

 Придобиване на трета степен на    про-

фесионална квалификация за   специал-

ност: „ПЧЕЛАРСТВО И БУБАРСТ-

ВО”; 

 БЕЗПЛАТНО придобиване на         

правоспособност за управление на   

МПС, категория “В” и категория 

“Ткт”;“Твк”; 
 Безплатно общежитие; 

 Възможност за получаване на стипен-

дии; 

 Безплатен транспорт; 

 Участие в различни проекти; 

 Продължаване на образованието във 

висше учебно заведение; 

 Футболен отбор. 

 

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 усвоите знания и умения за: 

 контрол на качествени показатели 

на суровината, полуфабрикатите, 

спомагателните материали и гото-

вия продукт; 

 правилно прилагане на техноло-

гичните инструкции и регулиране 

на технологичния процес; 

 текущо поддържане на  ред и безо-

пасност на работното място; 

 особености при съхраняване и пре-

работката на суровини; 

 технологии за производство на 

мляко и млечни продукти. 

 

Специалност: 

„ПЧЕЛАРСТВО И БУБАРСТВО” 

Професия:  
Техник - животновъд 

 

Прием: след 7 клас 

Срок на обучение: 5 години 

 

Ще усвоите знания и умения за: 

 технологията на развитие и раз-

въждане на пчелните семейства; 

 извършване на профилактика на 

заразните заболявания, на непри-

ятели и вредители по пчелите и 

пчелните семейства; 

 отглеждане на копринени буби. 

 

 

 Тези знания и умения ще Ви поз-

волят да работияте по професията 

“Техник - животновъд” като: 

 окачествители в изкупвателни 

пунктове; 

 технолози или ръководители на 

преработвателни фирми и техните 

изделия. 

 


