
Професионална гимназия   по   селско 

стопанство и хранително-вкусови технологии  

“Ангел Кънчев“ гр. Разград 
 

       

81  години  европейски   стандарт на обучение 

ПРИЕМ  

ЗА УЧЕБНАТА 2021—2022 ГОДИНА   

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 Заявление по образец. 

 Копие от свидетелството за завършено основно образование. 

 Копие на медицинско свидетелство за професионална 

годност. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

 Заявление по образец. 

  Свидетелството за завършено основно образование 

/оригинал/. 

 Медицинско свидетелство за професионална годност 

/оригинал/ 

 Служебна бележка с оценките от изпитите 

 1 бр.снимка 

При подаване на документите учениците да представят и 

оригиналите за сверка. 
 Записване на ученици ще се извършва в канцеларията на 

гимназията. 
 

За справки и информация: 

тел.084/ 66 13 70  – Директор GSM:0878684345 

e-mail: http://www.pgsshvt.com/ 

 

                                         

 

Срокове за записване на приетите ученици: 

 
СРОКОВЕ I 

класиране 

II 
класиране 

III 
класиране 

Записване 
14.VII-16.VII 

2021г. 

20.VII-22.VII 

2021г. 

30.VII 

2021г. 

 

Класирането ще се извърши чрез конкурс по документи по бал    

образуван от: 

 

При класирането на ученици с равен бал, предимство  имат учениците с 

по-висок успех от свидетелството за завършено основно образование. 

 

 

 

 

 

  Специалност     Балообразуващи предмети  

 I предмет II    предмет 

 

Национално 

външно оценяване 

Механизация на 

селското 

стопанство 

Физика и  

астрономия 
ИТ 

Удвоените оценки 

по БЕЛ и 

Математика 

Производство 

на хляб и хлебни 

изделия 

Биология и 

здравно 

образование 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

Удвоените оценки 

по БЕЛ и 

Математика 

http://www.pgsshvt.com/


Специалност: 
 

МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

 
ПРИЕМ- СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ- 5 ГОДИНИ-без интензивно и без разширено 

изучаване на чужд език-Първи чужд език-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-  

1 ПАРАЛЕЛКА  

Ще изучавате: 
 Трактори и автомобили,селскостопански машини,експлоатация на 

земеделска техника; 

 Работа с машинно-тракторни агрегати. 

 Практическо обучение в реална работна среда 

Ще усвоите умения за: 
 Работа с различни видове машинно-тракторни агрегати  

 Диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и 

селскостопанска техника; 

Ще получите: 
 Диплома за средно образование след завършен 12 клас и 

успешно положени държавни  изпити; 

 Свидетелство за III степен на професионална квалификация след 

завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити- 

професия-“Техник на селскостопанска техника“ 

 Свидетелство за управление на МПС кат. „Ткт" след завършен 11 

клас - обучението е безплатно 

 Свидетелство за управление на МПС кат. „В". обучението е 

безплатно 

 Свидетелство за управление на земеделска техника- кат. „Твк" - 

обучението е безплатно 

 Успешно завършилите 11 клас и успешно положили държавен 

изпит за професионална квалификация  получават свидетелство - 

II степен на професионална квалификация-професия“Монтьор на 

селскостопанска техника“ 

 

 

 

Специалност: 
 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И  ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 

ПРИЕМ- СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ- 5 ГОДИНИ/ без интензивно и без разширено 

изучаване на чужд език-Първи чужд език-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-  

1 ПАРАЛЕЛКА  

Ще изучавате: 

 Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и 

сладкарски изделия 

 Приложна декорация, микробиология 

 Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост 

 Практическо обучение в реална работна среда 

 

Ще усвоите умения за: 

 Технологичните процеси в хлебопроизводството и сладкарството 

 Прилагане на здравословни норми на хранене 

 Оформяне и реализация на хлебарската продукция 

Ще получите: 

 Диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно 

положени държавни  изпити; 

 Свидетелство за II степен на професионална квалификация след 

завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити-

професия„Техник-технолог в хранително-вкусовата 

промишленост“ 

 Успешно завършилите 10 клас, и успешно положили държавен 

изпит за професионална квалификация получават свидетелство - 

I степен на професионална квалификация- професия „Работник в 

хранително-вкусовата промишленост“ 

 Свидетелство за управление на МПС кат. „В" – по ред и условия 

определени от гимназията. 

 

                                  СИГУРНА РЕАЛИЗАЦИЯ 


