
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ИКОНОМИКА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ - ЛОВЕЧ 

 

 

ГРАФИК  
на дейностите по приемането на ученици за учебната 2019/2020 година, съгласно 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование и Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на министъра на 

образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на 

ученици в неспециализирани училища след основно образование 

 
 

 

№ 

 

Вид дейност 

 

Срок 

 

1. 

 

Провеждане на тестове:  

- По български език и литература 17 юни 2019 г. 

- По математика 19 юни 2019 г. 

 

2. 

 

Обявяване на резултатите от тестовете 

 

до 27 юни 2019 г. вкл. 

 

3. 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

 

3 – 5 юли 2019 г. вкл. 

 

4. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране 

 

до 11 юли 2019 г. вкл. 

 

 

5.  

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 

или подаване на заявление за участие във втори етап на 

класиране 

до 16 юли 2019 г. вкл. 

работно време:  

от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

 

6. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране 

 

до 18 юли 2019 г. вкл. 

 

 

7.  

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл. 

работно време:  

от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

 

8. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след втори етап на класиране 

 

23 юли 2019 г. 

 

9. 

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 

 

24 – 25 юли 2019 г. вкл. 

 

10. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране 

 

29 юли 2019 г. вкл. 

 

11. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г. вкл. 

работно време:  

от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

 

12. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след трети етап на класиране 

 

01 август 2019 г. 

13. 

 

 

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване: 
работно време:  

от 08,30 ч. до 16,30 ч. 

- подаване на документи за участие в приема на ученици по 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

 

от 05.08 до 04.09.2019 г. 

- обявяване на списъците с приетите ученици в четвърти 

етап на класиране: на 05.09.2019 г. 

- записване на приетите учениците до 10.09.2019 г. 

 

14. 

 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием 

 

до 13 септември 2019 г. 

 


