
УКАЗАНИЯ 

ЗА АКТИВАЦИЯ НА СЛУЖЕБНИ АКАУНТИ 

В ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА 

 

G-suit е облачна (cloud) платформа на базата на Gmail разработена 

специално за училищата. Разликата между G-suit и Gmail е само в изписаването на 

домейна. Всички акаунти в Gmail са с окончание @gmail.com, а акаунтите в G-suit 

са вързани към сайтовете на училищата и в нашия случай те завършват на @pgi-

varna.com. 

Всички ученици притежават служебни G-suit акаунти с целия набор 

приложения от облака! 

Цялата кореспонденция на учителите, администрацията и учениците, а и 

някои от изпитите ще се случват в G-suit акаунтите на училището, чрез пощите на 

учениците и гугъл формулярите. 

Всички ученически пощи имат следния формат! 

Пример: Иван Тодоров 8 а клас (година на завършване 2022) 

Пощата на Иван ще е следната: име/точка/фамилия/година на 

завършване/паралелка/@pgi-varna.com тоест - ivan.todorov22a@pgi-varna.com  

Редки случаи: ако има повече от един Иван Тодоров в същия клас, към името ще 

се добави 1 или 2 ivan.todorov22a1@pgi-varna.com и ivan.todorov22a2@pgi-

varna.com, като цифрите означават поредността от номерацията в клас. 

Паролата на всеки ученик за неговия акаунт е личният му ЕГН. 

Всеки ученик е длъжен да се логне в G-suit акаунта си в началото на учебната 

година и да си смени паролата. 

Логването в системата става през google login. 
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Изписвате акаунта си (ivan.todorov22a@pgi-varna.com), който ще получите от 

класните си ръководители. 

 

Използвате вашето ЕГН като парола. 

Ако ЕГН –то Ви започва с нули, ги пропуснете! 
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Приемате условията и НЕ ЗАПАЗВАТЕ паролата! 

 

Системата ще поиска смяна на текущата (ЕГН) парола с нова ваша! 

 

След смяната на паролата ще ви се зареди стартовата страница на google.com с 

индекс горе в дясно - първата буква от личното ви име в цветно кръгче. 



 

 

Кликнете върху 9-те точки до логин индекса и ще се отвори падащо меню с 

всички приложения, включени в платформата: служебна поща, гугъл диск, 

календар, групи, документи, формуляри, youtube акаунт и други. 

 

 

 



Не забравяйте след приключване на работа в училище да излизате от 

акаунта си, като кликнете върху индекс логина и изберете „изход“. 

 

 

При преместаване в друго училище или завършване на обучението в 

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ акаунтът се закрива. 

За неприсъствената форма принципът е същият- пощата на Иван ще е 

следната: име/точка/фамилия/ очакваната година на завършване/паралелка-

n/@pgi-varna.com тоест - ivan.todorov18n@pgi-varna.com 

 

При проблеми с вашия акаунт, винаги може да се свържете с някого от 

училищните администратори на платформата: Деан Василев, Силвия Йорданова, 

Ивелина Иванова, Мариян Филипов. 
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