
КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

9А – Земеделско стопанство 

Агроекология  

София Димитрова 

9Б –Механизация на селското стопанство 

Петранка Петровска 

9В – Растителна защита и агрохимия 

Цветелина Мутафчиева 

9Г –  Озеленяване и цветарство 

Мирослава Лъжовска 

10А – Земеделско стопанство 

 Агроекология  

Цветелина Лицанова 

10Б – Механизация на селското стопанство 

Николай Тодоров 

10В – Растителна защита и агрохимия 

 Ангел Бачийски 

11А – Земеделско стопанство 

  Агроекология  

Валентина Георгиева 

11Б – Механизация на селското стопанство 

Цветомир Горанов 

11В – Растителна защита и агрохимия 

Таня Накова 

12А – Земеделско стопанство 

  Агроекология  

Петя Коларова 

12Б – Механизация на селското стопанство 

Валери Петровски 

12В – Растителна защита и агрохимия 

Снежана Драшанска 

 

На своите ученици ПГЗ „Стефан Цанов” 

предлага: 

 обособени самостоятелни кабинети по 

всички учебни предмети; 

 обновени учебни работилници; 

 полигон за водачи на МПС; 

 машинно-тракторен парк; 

 богата библиотека; 

 мултимедийна зала; 

  компютърни кабинети ; 

 училищно радио; 

 физкултурен салон; 

 нов оборудван кабинет по бубарство,   

 2  учебни автомобила за подготовка на 

учениците и получаване на категория „B”; 

 нова техника за подготовка на 

учениците и получаване на категориите 

„Ткт” и „Твк”;Твк-3 

 ученически стол, където учениците се 

хранят на достъпни цени. 

 общежитие, намиращо се в същия двор 

/, с ремонтирани и обновени стаи. 

 

КОНТАКТИ 

град Кнежа, община Кнежа, 

област Плевен, улица "Марин Боев" №5 

телефони: 09132 73 76;   

e-mail: pgz_kneja@abv.bg  

уеб-сайт: www.pgzemedelie.weebly.com 

http://pgzstudent.weebly.com/  

 

Професионална  

гимназия по земеделие  
 

„Стефан  Цанов” 
 

гр. Кнежа 
 

 

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ 
 

 

mailto:pgz_kneja@abv.bg
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Реализация с нашите специалности 

 Специалност "Земеделско стопанство", 

Професия "Икономист". Oбучението по тази 

специалност, цели да подготви 

висококвалифицирани специалисти с 

професионални знания. Придобилите 

професионална квалификация по 

специалността могат да изпълняват 

функциите свързани с отчитане, контрол и 

управление на фирми и стопанства от 

земеделския сектор. 

 Специалност "Агроекология", Професия 

"Агроеколог". Учениците от тази нова и 

перспективна специалност получават добри 

познания за състава на почвите, водите и 

въздуха и предпазването им от замърсяване, 

за екологичното селско стопанство, 

биологичното земеделие и органичните 

ферми; както и практически умения за 

прилагане на Европейски агроекологични 

програми и системи за управление на 

околната среда; за производство на 

здравословни, висококачествени и 

екологично чисти продукти.  

 Специалност "Механизация на селското 

стопанство", Професия "Техник на 

селскостопанска техника". Учениците от тази 

традиционна специалност получават добра 

професионална подготовка по устройството 

на трактори, автомобили, комбайни и 

земеделска техника, тяхната експлоатация и 

ремонт. 

 Специалност "Растителна защита и 

агрохимия" , Професия "Техник растениевъд. 

Учениците  завършили тази специалност 

имат възможност да  развиват собствен 

бизнес или да работят във фирми, 

кооперации и сдружения за производство, 

преработка и реализация на агроекологични 

продукти 

Необходими документи за месечна стипендия:  

1. За постигнати образователни резултати – 

успех, не по-нисък от Отличен 5.50, съгласно 

чл.4(1), т.1. от Постановление №33 на 

Министерския съвет на Република България.  

 Заявление – декларация с нанесен успех 

за предходния учебен срок и заверен с подпис 

на класния ръководител. 

2.  За подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането 

от училище. Отпуска се на ученици с месечен 

доход на член от семейството под установената 

за страната минимална работна заплата, ако 

имат успех не по-нисък от Много добър 4.50 

 Документи за брутен доход на членовете 

на семейството /домакинството/ за шест 

месеца, изписани помесечно и с 

идентификационен номер на фирмата, която 

издава служебната бележка. 

 Бележка от СОЦИАЛНИ ГРИЖИ за 

получените семейни помощи за деца.  

 • Уверения от учебните заведения на 

братя и сестри, ако са ученици. 

 Документи от НАЦИОНАЛНА 

СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА /ако съответният 

родител е регистриран в Бюрото по труда и 

получава обезщетение за безработица/ и 

декларация по образец – за безработен 

родител. 

 Други документи, удостоверяващи 

получаването на други доходи /наеми, 

дивиденти и др./. 

3. За подпомагане на ученици с трайни 

увреждания и за ученици без родители или само 

с един родител и постигнали успех, не по-нисък 

от Добър 3.50:  

 Ксерокопие от документ на ТЕЛК /при 

инвалидност/.  

 Акт за раждане – ксерокопие /при 

неизвестни родители/.  

 Ксерокопие от акт за смърт и 

наследствена пенсия /при починали родители/.  

НАКАЗАНИЯ 

Чл.87./1/ Отсъствия на ученик от учебен час без 

уважителни причини е неизвинено отсъствие.  

/2/ Закъснение до петнадесет минути за три 

учебни часа без уважителна причина се счита 

за един учебен час неизвинено отсъствие.  

Чл.88./1/ Ученикът може да отсъства от 

училище по уважителни причини:  

1. при представяне на медицинска бележка или 

документ от спортния клуб, в който членува;  

2. до 3 дни в една учебна година с 

уведомление от родителя;  

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение 

на директора на училището въз основа на 

писмена молба от родителя.  

/2/ Броят на отсъствията на ученика се 

отбелязва в дневника на класа и веднъж 

месечно се вписва в ученическата книжка.  

Чл.89./1/За неизпълнение на задълженията, 

определени от този правилник ученикът се 

наказва със:  

1. Забележка;  

2. Извършване на дейности в полза на 

училището в свободното от учебни часове 

време.  

- почистване на училищния двор;  

- осъществяване на дежурства в коридорите 

през междучасията за определен период от 

време като помощник на дежурния учител;  

- почистване на класната стая;  

3. Предупреждение за преместване в друго 

училище.  

4. Преместване в друго училище.  

5. Преместване от дневна в самостоятелна 

форма на обучение - за учениците, навършили 

шестнадесет години. 


