
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, В 
КОИТО МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ: 

Театрален състав,Участия в 
състезания по професии, Спортни 
съревнования, Участие в групи по 
интереси и в групи от учениците с 
обучителни затруднения  по 
проект”Твоят час”. 

Работа в реална работна среда и 
получаване на заплащане във вид на 
стипендия по Проект “Ученически 
практики”. 

Курсове за  придобиване на 
Свидетелство за правоспособност по 
управление на МПС,категории “Ткт” и 
“В”. 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

margie’s travel 
 
4567 Main Street 

Raleigh, NC 02134 

718.555.1234 

www.margiestravel.com 

ПГСС”ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ” 

ГР.ПЪРВОМАЙ 

2018-2019 уч.год. 

 

 

№ Вид дейност Срок 

1. Провеждане на тестове по: 

• български език и литература 

• математика 

 

21.05.2018г. 

23.05.2018г. 

 2. Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл. 

3. Получаване на служебна бележка с 
оценките от изпитите 

13.06. –  
19.07.2018 г. вкл. 

4. Подаване на документи за участие в 
приема на ученици по Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. 

20.06 
-26.06.2018 г.вкл. 

5. Обявяване на списъците с приетите 
ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл. 

6. Записване на приетите ученици на първи 
етап на класиране или подаване на 

заявление за участие във втори етап на 
класиране 

04.07. 
-06.07.2018 г. вкл. 

7. Обявяване на списъците с приетите 
ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл. 

8. Записване на приетите ученици на втори 
етап на класиране 

13.07. 
 - 17.07.2018 г. вкл. 

9. Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след втори етап 
на класиране 

19.07.2018 г. 

10. Подаване на документи за участие в 
трети етап на класиране 

20.07 
-24.07.2018 г. вкл. 

11. Обявяване на списъците с приетите 
ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл. 

12. Записване на приетите ученици на трети 
етап на класиране 27.07.-30.07.2018 г. вкл. 

13. Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след трети етап 
на класиране 

02.08.2018 г. 

14. Попълване на незаетите места след 
трети етап на класиране и записване 

определя се от 
директора  

до 11.09.2018 г. вкл. 

15. Утвърждаване на осъществения 
държавен план-прием 

до 14.09.2018 г. вкл. 

АДРЕС: гр.Първомай  

ул. Братя Миладинови –север, 53а 

0336 /62912; 0336/62913 

Моб. 0885710139 

e-mail: pgss_parvomai@abv.bg 

Сайт на училището:pgss-vlevski.com 

 



• Специалност : 

• Механизация на селското 

стопанство 

• Професия: Монтьор на 

селскостопанска техника 

• Срок на обучение – 5 години. 

• БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО 

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

Специалност:  Агроекология 

Професия: Агроеколог 

Срок на обучение – 5 години. 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО 

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 
Специалност : Земеделско 

стопанство 

Професия: Икономист 

Срок на обучение – 5 години. 

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ 
ПРИЕМ В: 


