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ПРОФЕСИЯ:
СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ:
СТРОИТЕЛСТВО И
АРХИТЕКТУРА
 компетенции за проектиране и
четене на техническа документация,
работа със съвременни компютърни
програми за чертане;
 ръководни и изпълнителски кадри
в строителството.

ПРОФЕСИЯ:
ДИЗАЙНЕР
СПЕЦИАЛНОСТ:
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
 компетенции за проектиране на
вътрешно пространство, перспектива,
композиция, цветознание, архитектура,
компютърна графика.

Балообразуващи предмети:
Български език и литература и
Математика.
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ПРОФЕСИЯ:
СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ:
СТРОИТЕЛСТВО И
АРХИТЕКТУРА
 ръководни и изпълнителски кадри в
строителството.

ПРОФЕСИЯ:
ДИЗАЙНЕР
СПЕЦИАЛНОСТ:
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
 работа в обзавеждането, рекламата,

компютърния дизайн и др.
ПРОФЕСИЯ:СТРОИТЕЛ
ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ:
 КОФРАЖИ
 АРМИРОВКА И БЕТОН
 изпълнителски кадри в строителството.

Балообразуващи предмети:
Български език и литература,
Математика, Физика и астрономия.
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ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ

Специалност: Зидария
Специалност: Вътрешни
облицовки и настилки
ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛМОНТАЖНИК

Специалност: Сухо
строителство
Специалност: Изолации в
строителството

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ
След 7-ми клас

ПГСАГ
„Никола Фичев” Плевен
Традиции и професионализъм

Учителите и учениците от
гимназията вземат активно участие
в проекти на Европейския съюз и
МОН:
- „Ученически практики”;
- „Аз мога да строя”;
- „Нова възможност за моето
бъдеще”.
Завършилите ученици
продължават образованието си в
български и европейски технически
университети, работят във водещи
фирми, създават собствен бизнес.

• Тест по БЕЛ
– 20. 05. 2015 г.
• Тест по Математика
– 22. 05. 2015 г.
• Изпит по изобразително изкуство– 04.06.2015 г.
за специалност Интериорен дизайн.
-Заявление за изпита по изобразително изкуство
се подава в училището, където учи ученикът от
07.05.2015 г. до 13.05.2015 г.
Класиране
I етап

Подаване на
документи
от 16.06.2015
до 19.06.2015

Резултати

Записване

25.06.2015

от 26.06.2015
до 30.06.2015

II етап

от 26.06.2015
до 30.06.2015

03.07.2015

от 06.07.2015
до 08.07.2015

III
етап

от 10.07.2015
до 14.07.2015

16.07.2015

от 17.07.2015
до 20.07.2015

Професионална гимназия по
строителство, архитектура и
геодезия
„Никола Фичев” Плевен

След 8-ми клас

за всички специалности - прием по документи
Класиране
I етап

Подаване на
документи
от 02.07.2015
до 06.07.2015

Резултати

Записване

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

ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА

Записването в ПГСАГ Плевен е с
оригинал на удостоверение за завършен
клас и медицинско свидетелство.
За допълнителна информация
Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 16,
064/ 824 804, 064 /823 151

2015/2016 Г.

Професии с традиции, приложими на пазара
на труда, съответстващи на европейските
програми и съвременните технологии.

e-mail: pgsa_nf_pl@abv.bg
www.pgsag.org

