
 
Професионална гимназия по туризъм “ Проф.д-р Асен Златаров”-Кърджали 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО  ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ 

УЧИЛИЩА В XI КЛАС ПО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ  

ЗА  УЧЕБНАТА 2021 / 2022  ГОДИНА   

№ по 

ред 
ВИД ДЕЙНОСТ С Р О К 

1.  

Провеждане на НВО по: 

• български език и литература                              

• математика 

 

16.06.2021 г. 

18.06.2021 г. 

2.  Обявяване на резултатите от  НВО до 28.06.2021 г.  

3.  
Издаване на Удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап 
до 15.07.2021 г.  

4.  
Подаване на документи за участие в приема на 

ученици  
15.07 - 16.07.2021 г.  

5.  
Обявявяне на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране 
до 19.07.2021 г.  

6.  
Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране. 

до 21.07.2021 г. 

7.  
Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране 
до 22.07.2021 г.  

8.  
Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране 
до 23.07.2021 г. 

9.  
Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране 
26.07.2021 г. 

10.  
Подаване на документи за участие в трети етап 

на класиране 
27.07. - 28.07.2021 г.  

11.  
Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране 
29.07.2021 г. 

12.  
Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране 
30.07.2021 г. 

13.  
Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране 
до 02.08.2021 г. 

14.  
Попълване на незаети места след трети етап на 

класиране и записване 
до 10.09.2021 г. вкл. 

 
ДЕЙНОСТИТЕ  ПО № 6, № 8, № 12, № 14  СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 

УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ. 

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗАПИСВАНЕТО НА 

УЧЕНИЦИТЕ  

Професионална гимназия по туризъм “ Проф.д-р Асен Златаров”-Кърджали 
кв.”Веселчане”, тел.: +359 (0)361 6 23 10; +359 (0)361 6 24 69; +359 (0)361 6 17 84; 

 е-mail: pgt_kj@abv.bg; http://www.pgt-kj.com 
 

 



 
Професионална гимназия по туризъм “ Проф.д-р Асен Златаров”-Кърджали 

 

 

СЕ ИЗВЪРШВА :     ОТ 8.00 ч.  ДО 16.30 ч. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г.: 

 
Направление: „Хранителни технологии” 

Професия : „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост” 

Специалност : „ Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”  

1 паралелка: 26 ученици 

Обучение: ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Степен на професионална квалификация: III 

Без интензивно и без разширено изучаване на  АНГЛИЙСКИ език 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 

 
➢ Резултата от НВО по Български език и литература; 

➢ Резултатът от НВО по Математика; 

➢ Оценката по География и икономика от Удостоверението за завършен първи 

гимназиален етап /превърната по скала в точки в съответствие с ДОС/; 

➢ Оценката по Биология и здравно образование от Удостоверението за завършен 

първи гимназиален етап /превърната по скала в точки в съответствие с ДОС/; 

 

 

 

 

 

Записването на кандидатите се извършва 

 само с оригиналните документи 
 


