
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „К. А.ТИМИРЯЗЕВ” 

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 

гр. Две могили, обл .Русе, ул.”Чавдар войвода”, № 1,тел. 081412243,  e_mail: pgss_dm@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД  

№ 1 

ДВЕ МОГИЛИ15.09.2022 г. 

 
На основание чл. 258, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1 от НАРЕДБА № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, Заповед № РД 08-422/14.09.2021 г.за утвърдения и 

реализиран план-прием за учебната 2022/2023 г. и във връзка с Училищния учебен план 

на ПГСС „К. А. Тимирязев” гр. Две могили и Решение от заседание на педагогическия 

съвет (протокол № 16/01.09.2022 г.), съобразно с Наредба № 8/11.08.2016г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование и във връзка с подадени заявления – за самостоятелна форма на обучение и 

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

I. Форми на обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев“ за учебната 2022/2023 г. 
както следва: 

 Дневна форма на обучение; 

 Самостоятелна форма на обучение; 

 
II. Брой паралелки дневна форма на обучение в ПГСС „ К. А. Тимирязев“за 

учебната 2022/2023г. и ученици по професия и специалности както следва: 

 

-VІІІa клас 12 ученици  

Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника 

-VIII б клас -20 ученици 

Специалност: Производител на селскостопанска продукция. 

- IXа клас – 17 ученици 

Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника 

- IXб клас – 18 ученици 

Специалност: Производител на селскостопанска продукция. 

- Ха клас – 18 ученици 

 Специалност: Трайни насаждения 

-Хб клас – 14 ученици 

 Специалност: Производител на селскостопанска продукция 

- ХIа клас – 19 ученици  

 Специалнос: Растителна защита и агрохимия 

- ХIб клас – 15 ученици 

 Специалност: Производител на селскостопанска продукция  

- ХIIа клас-1 група – 10 ученици  

Специалност: Растителна защита и агрохимия 

-ХIIа клас -2 група– 9 ученици  

Специалнос: Производител на селскостопанска продукция 

- ХПб клас - 19 ученици 

Специалност: Механизация на селското стопанство 

 

Списъкът на учениците дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. е 

неразделна част от настоящата заповед.  
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 Ученикът Аслан Гюрсялов Хасанов е записан дневна форма на обучение в 8б 

клас, спец. Зеленчукопроизводство, по индивидуален учебен план и с ресурсно 

подпомагане. 

 

   III. Ученици, записани самостоятелна форма на обучение –над 16 години за 

уч. 2022/2023, на основания на подадени заявления за 8, 9, 10, 11 и 12 клас  

Списъкът на учениците самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 

г. е неразделна част от настоящата заповед.  

Определям за класен  ръководител за учебната 2022/2023 г. на ученици 

самостоятелна форма на обучение Лейман Наимова Даудова - ст. учител, 

общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, природни науки. 

 

IV. Ученици,  настанени в общежитие за уч. 2022-2023 

Списъкът на учениците  е неразделна част от настоящата заповед.  

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

Приложение: съгласно текста 

 

 

 

 

зооинж.СВЕТЛОЗАР ДОНЕВ    
Директор на ПГСС "К. А. Тимирязев" 

 


