
Приложение №1  

към заповед№РД 07 – 531/25.06.2020 година 

 на директора на ПГСС „Земя“, град Провадия 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЕМЯ“ , ГРАД ПРОВАДИЯ 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

В ПГСС „ЗЕМЯ“, ГРАД ПРОВАДИЯ  

№ 

по 

ред 

Вид дейност Срок 

Време и място за 

изпълнение на 

задълженията на 

училищните комисии: 

по  приема на ученици и 

за класиране и 

записване на ученици за 

запълване на свободните 

места 

1. Записване на приетите ученици на ПЪРВИ етап на класиране или подаване 

на заявления за участие във ВТОРИ етап на класиране 

До16 юли 2020 година, вкл. -8:30часа  – 17:30 часа; 

-Кабинет №2, етаж  на 

първи етаж в основна 

училищна сграда на 

ПГСС „Земя“, град 

Провадия. 

2. Записване на приетите ученици на ВТОРИ етап на класиране До 22 юли 2020 година, вкл. 

3. Записване на приетите ученици на ТРЕТИ етап на класиране 30 юли 2020 година 

4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ТРЕТИ 

етап на класиране 

До 03 август 2020 година, 

вкл. 

 Попълване на незаетите места след ТРЕТИ етап на класиране и 

записване 

до 10.09.2020, вкл. 

5. Подаване на документи за участие след ТРЕТИ етап на класиране 04.08.2020–04.09.2020 вкл. 

6. Обявяване на списъци с приети ученици след ТРЕТИ етап на класиране 08.09.2020 

7. Записване на учениците след ТРЕТИ етап на класиране 09.09.2020–10.09.2020, вкл. 

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ТРЕТИ 

етап на класиране 

10.09.2020 

Забележка: Подаването на документи за участие в класирането на Първи, Втори и Трети етап, за прием в VIII клас  се организира от РУО – Варна, а 

записването след всеки етап се осъществява в гимназията. 

Попълване на незаетите места след ТРЕТИ етап на класиране и записване се осъществява в ПГСС „Земя“, град Провадия по приложения график. 

 

 

ВИОЛЕТА СТАНКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГСС „ЗЕМЯ“, град Провадия 


