
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  
след завършен 8. КЛАС 

 със специални образотателни 
потребности 

 

ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ  
след завършено основно образование 

през учебната 2015/2016 г 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Професионална гимназия по 
строителство, архитектура и геодезия  

„Проф. арх. Стефан Стефанов“ 

 

 

професия       ГЕОДЕЗИСТ  

специалност  ГЕОДЕЗИЯ 
 

професия         СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК 
специалност  ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО 
 

4-годишен срок на обучение с придобиване на 
трета степен на професионална квалификация. 
Балът за класиране се образува като сбор от 
удвоената оценка по български език и 
литература, удвоената оценка по математика и 
от оценката по география и икономика от 
свидетелството за завършено основно 
образование.                         Максимален бал 30 

 Заявление за участие в класирането по 
образец на училището; 

 

 Копие на свидетелството за завършено 
основно образование; 

 Копие от медицинското свидетелство, 
удостоверяващо, че специалностите, за които 
ученикът кандидатства не са противопоказни 
на здраволовното му състояние. 

 

Попълване на незаетите места след трети етап 
на класиране и записване -  до 04.09. 2015 г. вкл. 

 

 

 

професия      РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО  

специалност  ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО 

2-годишен срок на обучение с придобиване на 
първа степен на професионална квалификаци. 

 

 

 

 

 

 

За повече информация телефони: 096/303-260; 
096/303-261; 096/303-262 

Адрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А, 
email:pgsag_m@abv.bg, 

сайт www.pgsag-montana.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Класи-
ране 

Подаване на 
документи 

Резултат
и 

Записва-
не 

I    етап  от 02.07.2015 
до 6.07.2015 

07.07.2015 08.07.2015 

II  етап 10.07.2015    14.07.2015 15.07.2015 

III етап  20.07.2015 21.07.2015 22.07.2015 

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
 

ПРИЕМ  
за учебната2015-2016 г. 



ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ  
след завършен 7. КЛАС през учебната 

2015/2016 г 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 
 
 

ЗА НАС 
 

ЗА НАС 
 
 

3 паралелки 
 

професия        Строителен техник 
специалност  Строителство и архитектура 

    с нтензивно изучаван английски език 
 

професия        Системен програмист 
специалност   Системно програмиране 
    с интензивно изучаван английски език 
 

професия        Брокер 
специалност   Недвижими имоти 
   с интензивно изучаван английски език 

5-годишен срок на обучение, интензивно 
изучаван английски език и придобиване на III-та 
степен на професионална квалификация. 
Приемът се осъществява с оценките от теста по 
български език и литература и от теста по 
математика.  

 

Балът за класиране се образува като сбор от 
оценката от теста по български език и 
литература, утроената оценка от теста по 
математика и оценките по български език и 
литература и по математика от удостоверението 
за завършен VІІ клас. 

МАКСИМАЛЕН БАЛ:36 
 

 

 

 

 
 Заявление за участие в класирането с 

подредени желания; 
 Копие от удостоверението за завършен 7 

клас; 
 

 Копие от служебната бележка от 
положените приемни изпити, когато ученикът 
кандидатства от друга област; 

 Копие от медицинско свидетелство, 
удостоверяващо, че специалностите, за които 
ученикът кандидатства не са противопоказни 
на здраволовното му състояние. 
Забележка: При подаване на документите, 
учениците представят оригиналите за 
сверяване.  

Записването в ПГСАГ – гр. Монтана е с оргиналите 
на удостоверението за завършен 7. клас и на 
медицинското свидетелство. 

Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване – до 28.07.2015 г. 

 

 
 
 

История от 55 години, 50 випуска и поглед в 
бъдещето – това е Професионална гимназия по 
строителство, архитектура и геодезия „Проф. Арх. 
Стефан Стефанов“. Менят се епохите, разчупват се 
идеологическите рамки, но независимо от 
императивите на деня, тя си остава хармоничен 
образец на българското средно образование, 
защото тук винаги е царял дух на просветено 
свободомислие..... 

 

 

 

 

 

 

Класи
ране 

Подаване на 
документи 

Резулта
ти 

Записване 

I   
етап 

 от 16.06.2015 
до 19.06.2015 

до 

25.06.2015 
 от 26.06.2015      
до 30.06.2015 

II  
етап 

 от 26.06.2015 
до 30.06.2015 

до 
03.07.2015 

от 06.07.2015 
до 8.07.2015 

III 
етап  

от 10.07.2015 
до 14.07.2015 

до 
16.07.2015 

от 17.07.2015 
до 20.07.2015 


