
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 
„Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ПЛЕВЕН 

 
 

График на дейностите по приемането на ученици в държавните и 
общински училища за учебната 2022 / 2023 година 

 
Подаване на документи за участие в прием (в училище определено от РУО 
Плевен или на сайта https://priem.mon.bg/ ) – 05 - 07.07.2022 г. 
 
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране на 
сайта https://priem.mon.bg/ – до 12.07.2022 г. 
 
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на 
заявление за участие във втори етап на класиране в училището, в което сте 
приети –  13 - 15.07.2022 г. 
 
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране на 
сайта https://priem.mon.bg/ – до 20.07.2022 г. 
 
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране в училището, в 
което сте приети – 21 -  22.07.2022 г. 
 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори 
етап на класиране – 25.07.2022 г. 
 
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране (в училище 
определено от РУО - Плевен)  – 26 - 27.07.2022 г. 
 
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране на 
сайта https://priem.mon.bg/ – 29.07.2022 г. 
 
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране в училището, в 
което сте приети – 01 – 02.08.2022 г. 
 
Специалности, по които се провежда обучение в ПГЕХТ „Проф. Асен 
Златаров“: 

� Компютърна техника и технологии, с Английски език – разширено 
изучаване 

� Компютърни мрежи, с Английски език – разширено изучаване  
� Приложно програмиране, с Английски език – разширено изучаване 
� Електронна търговия, с Английски език – разширено изучаване 
� Технология на хомеопатичните и фитопродукти, с Английски език – 

разширено изучаване 
� Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични 

продукти, с Английски език – разширено изучаване 
 

Подробна информация за нас и предлаганите специалности 
можете да намерите на следните адреси: 

 
 Internet 

https://sites.google.com/view/pgeht-priem-2020-2021/home 
 

 
 Internet 
http://www.pgeht.net/priem.php 
 
 

 Facebook  
https://www.facebook.com/pgeht.prof.asen.zlatarov.pleven/ 

 
 You tube - PGEHT Pleven 

https://www.youtube.com/channel/UC4_fq13xMmJJk1ava_bgvkg/featured  
 

!!! Допълнителни възможности за учениците от ПГЕХТ !!! 

 Вие можете да станете част от тези световноизвестни 
академии само при нас БЕЗПЛАТНО 

 

 Вие можете да участвате в международни проекти, които 
ежегодно ПГЕХТ провежда в Италия, Англия, Испания и 

Германия 

За повече информация ни потърсете на следните телефони: 
GSM 0879456831 или тел.064 / 840825 

   

Cisco Network Academy 

От началото на 2019 г. в 
училището функционира 
CISCO мрежова академия 

 

Mikrotik Network 
Academy 

 
От 2018 г. училището е 

първата в България 
MikroTik академия 

CompTia Academy 

 


