
ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” ГР. ЛУКОВИТ 

ул.”Васил Левски” № 26 е-mail pgss_lukovit@abv.bg, тел: 0697 5 25 77  

 

Изпити- Самостоятелна форма  2022/2023 г. 

 

09.01.2023г. 

Шевни машини и съоръжения- РПП – 8 клас 

Процеси и машини в шевната промишленост- СПП–9 клас 

Животновъдство- СПП- 10 клас 

Механизация в земеделието – РПП – 10 клас 

Аграрна политика на Европейския съюз – 11 клас 

 

10.01.2023г. 

Руски език – 8 – 12 клас 

 

11.01.2023г. 

Информационни технологии -8-10 клас 

Чужд език по професията – Руски език- 11 клас 

Чужд език по професията – Английски език – 11 – 12 клас 

 

12.01.2023г. 

Философия -8-10 клас 

Гражданско образование- 11- 12 клас  

Статистика - практика – 11 клас 

Свят и личност – 12 клас 

 

 



16.01.2023г. 

Химия и опазване на околната среда -8-10 клас 

Биологично животновъдство - ЗИП- 12 клас 

 

17.01.2023г. 

Физика и астрономия-8-10 клас 

Гражданско образование РП - 12 клас 

 

18.01.2023г. 

Математика- 8- 12  клас 

 

19.01.2023г. 

Изобразително изкуство-8-10 клас 

Технологии на отглеждане на земеделски култури-СПП - 11клас 

Технология на облеклото - СПП- 12 клас 

Екологичен мониторинг - 12 клас 

 

20.01.2023г.  

Шевни машини и съоръжения - практика- РПП – 8 клас 

Процеси и машини в шевната промишленост- практика- СПП–9 клас 

Животновъдство- практика - СПП -10 клас 

Механизация в земеделието –практика - РПП –9- 10 клас 

Технологии на отглеждане на земеделски култури-практика-СПП - 11класТехнология 

на облеклото –практика - СПП- 12 клас 

Аналитични методи за изследване на природните ресурси-практика-СПП-12 клас 

Екологичен мониторинг – практика – 12 клас 

 



23.01.2023г. 

Предприемачество – 8 клас 

Бизнес комуникации- РПП–9 клас 

Икономика- 10 клас 

 

24.01.2023г. 

Техническо чертане- РПП – 8 клас 

Техническо чертане – 9 – 10 клас 

Декоративно рисуване- РПП–9 клас   

Безопасност на движението по пътищата - 11клас 

 

25.01.2023г.  

Процеси и машини в шевната промишленост- РПП–9 клас 

Трактори и автомобили – 10 клас 

Трактори и автомобили - СПП– 10 – 11 клас 

Екологично законодателство – 12 клас 

 

26.01.2023г. 

 Производствена практика- СПП – 10клас- Агроеколог 

Производствена практика- СПП–10-11 клас- Техник, Монтьор 

Производствена практика - СПП- 12 клас - Моделиер 

Производствена практика – 12 клас - Агроеколог 

27.01.2023г. 

Трактори и автомобили – практика - 10 клас 

Трактори и автомобили –практика -СПП– 10 – 11 клас 

 

Изпитите се провеждат в кабинет 103 от 14:30 часа. Резултатите се оповестяват до 3 дни 

след провеждането на изпита на информационното табло на първия етаж. 


