
ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЕМЯ“, ГРАД 

ПРОВАДИЯ организира квалификационни курсове по рамкови програми Д и/или Е 

от Закона за професионално образование и обучение,  за обучение  на граждани по 

част  от професиите, включени в професионално направление „Растениевъдство и 

животновъдство“ от Списъка на професиите: 

 ТЕХНИК – РАСТЕНИЕВЪД, специалност „Растителна защита“;  

  ФЕРМЕР, специалност „Земеделец“;  

 АГРОЕКОЛОГ, специалност „Агроекология“. 

Курсовете за обучение в присъствена форма са в рамките на 18 , 30 или 150 учебни 

часа, съответно за 3,  5  или 20 дни. 

Предлагат се присъствена или неприсъствени форми на обучение. 

Минималното входящо образователно равнище, което се изисква за курсистите е 

завършено основно образование или завършено средно образование, удостоверени 

със: свидетелство за основно образование или диплома за средно образование и 

свидетелство за професионална квалификация или документ за завършен клас  от 

средното образование. 

Здравословното състояние на курсистите трябва да не е противопоказано за 

желаната професия. 

След успешно приключване на обучението, курсистите получават   удостоверение 

за професионално обучение /образец на МОН, форма 3-37/, с което могат да 

кандидатстват по Национални и Европейски програми и проекти. 

Цената за всеки от квалификационните курсове за обучение по част от 

професията, за предлаганите професии е до 150 лева. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ПОСОЧЕНИТЕ ПРОФЕСИИ 

МОГАТ ДА СЕ ДОКАЖАТ БЕЗ УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ФОРМИ, А 

ЧРЕЗ ДОКАЗВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ  В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ.  

Минималното входящо образователно равнище, което се изисква ЗА 

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ е завършен начален етап или курс за ограмотяване за 

ПЪРВА степен на професионална квалификация.  

Цената на процеса по валидиране на знанията и уменията за всеки гражданин е 

по –ниска от цената на квалификационните курсове И ЗАВИСИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА 

ПО ВАЛИДИРАНЕ. 

   

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 

ПГСС „Земя“, област Варна, община Провадия, п.к. 9200, град Провадия- втори етаж в 

основна училищна сграда, дирекция на гимназията и на телефони: 0887240069; 

0518/42954; 0518/47279. 

 

 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:  

 

ВИОЛЕТА СТАНКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГСС „ЗЕМЯ“, град Провадия 

 


