
 
 

 

Средно училище „Васил Левски“- Троян  

обявява следния прием след завършен 7. клас  

за учебната 2020/ 2021 година: 
 

 

1 паралелка с 26 ученици: Профил „Чужди езици“ с интензивно 

изучаване на английски език и с втори чужд език- испански. 
 

Срок на обучение – 5 години. 

Кандидатстване – с резултатите от Националното външно оценяване в края на седми 

клас. 

  

Балът се образува от:  

• удвоения брой точки от изпита по Български език и литература; 

• удвоения брой точки от изпита по Математика;  

• оценките по Български език и литература и по Математика (превърнати 

в точки)  от Свидетелството за основно образование. 

 

1 паралелка с 26 ученици: Профил „Софтуерни и хардуерни науки” с 

разширено изучаване на английски език 

 
Срок на обучение – 5 години. 

Кандидатстване – с резултатите от Националното външно оценяване в края на седми 

клас. 

  

Балът се образува от:  

• един път брой точки от изпита по Български език литература; 

• утроения брой точки от изпита по Математика;  

• оценките по ИТ и Математика (превърнати в точки) от 

Свидетелството за основно образование. 

 

 

1 паралелка с 26 ученици: Професия „Хотелиер”, Специалност 

„Организация на хотелиерството” с разширено изучаване на 

английски език 

 
Срок на обучение – 5 години. 

Кандидатстване – с резултатите от Националното външно оценяване в края на седми 

клас. 

  

Балът се образува от:  



• удвоения брой точки от изпита по Български език и литература; 

• удвоения брой точки от изпита по Математика; 

• оценките по 1-ви чужд език и География и икономика (превърнати в 

точки) от Свидетелството за завършено основно образование. 

 

Необходимо е медицинско свидетелство. 

 

В края на обучението учениците могат да се явяват на Държавен изпит (теория 

и  практика) по професията, която са изучавали, и да получат III степен на 

професионална квалификация. 

 

 
ГРАФИК 

на дейностите по приемане на ученици  след завършено основно образование 

в СУ „Васил Левски“ за учебната 2020/ 2021 година на места по държавен план-прием, 

съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование 

 
No Вид дейност Срок Място 
 

1 

 

Провеждане на тестове по: 

  

в училището, в което учениците учат 

1.1 * Български език и литература 15.06.2020 г. Начало 9.00 ч. 

1.2 * Математика 17.06.2020 г.  Начало 9.00 ч. 

2 Обявяване на резултатите от тестовете. до 29.06.2020г. в училището или на сайта: 

https://priem.mon.bg 

4 Подаване на документи за участие в  I 

етап на класиране 

03 – 07.07.2020 г. ОУ „Иван Хаджийски“,гр. Троян-  

зала 1 

или на сайта: https://priem.mon.bg 

5 Обявяване на списъците с приетите 

ученици на I етап на класиране 

до 13.07.2020 г. 

вкл. 

в училището и на сайтовете: 

https://ruo-lovech.com 

https://priem.mon.bg 

6 Записване на приетите ученици на I 

етап на класиране или подаване на 

заявления за участие във II етап на 

класиране 

14 – 16.07.2020 г. 

вкл. 

в училището, за което ученикът е 

класиран на I етап 

7 Обявяване на списъците с приетите 

ученици на II етап на класиране 

до 20.07.2020 г. 

вкл. 

в училището и на сайтовете: 

https://ruo-lovech.com 

https://priem.mon.bg 

8 Записване на приетите на II етап на 

класиране 

21 - 22.07.2020 г. 

вкл. 

в училището, в което ученикът е  

класиран  

9 Обявяване на записалите се ученици и 

броя на незаетите места след втори етап 

на класиране 

23.07.2020 г.   на сайта на РУО – гр. Ловеч  

 https://ruo-lovech.com 

10 Подаване на документи за участие в III 

етап на класиране с възможност за 

промяна на желанията 

24 – 27.07. 2020 г. ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян –  

зала 1 

или на сайта: https://priem.mon.bg 

11 Обявяване на списъците с приетите 

ученици на III етап на класиране 

до 29.07. 2020 г. в училището, за което ученикът е  

класиран и на https://priem.mon.bg 

12 Записване на приетите на III етап на 

класиране 

30.07.2020 г. в училището, за което ученикът е 

класиран 

13 Обявяване на  броя на незаетите места 

след III етап на класиране 

до 03.08.2020 г.  на сайта на РУО-Ловеч - 

 https://ruo-lovech.com 

14 Попълване на незаетите места след III 

етап на класиране и записване 

до 10.09.2020 г. Определя се от директора на  

училището 
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