
 

ГРАФИК 
на дейностите по приемане на ученици  след завършен VII клас. 

No Вид дейност Срок Място 
 

1 

 

Провеждане на изпити по: 
Начало 

10.00 ч. 

 

в училището, в което учениците учат 

1.1 * Български език и литература 21.05.2018 г. СУ „Васил Левски“-Троян 

1.2 * Математика 23.05.2018 г.  СУ „Васил Левски“-Троян 

2 Обявяване на резултатите от тестовете. до 06.06.18г. в училището или на сайтовете:http:// 

7klas.mon.bg; http://ruo-lovech.com 

3 Получаване на служeбна бележка с 

оценките от приемните изпити  

13.06.-19.07. 

2018 г.   

от училището, в което учениците учат 

в  7 клас - СУ „Васил Левски“-Троян 

4 Подаване на документи за участие в  I 

етап на класиране 

20-26.06. 

2018 г. 

в обявено от РУО – Ловеч място 

 Обявяване на списъците с приетите 

ученици на I етап на класиране 

до 03.07. 

2018 г.  

в училището и на сайта на РУО-Ловеч 

http://ruo-lovech.com 

6 Записване на приетите на I етап на 

класиране или подаване на заявления за 

участие във II етап на класиране 

04 - 06.07 

вкл. 2018 г. 

в училището, за което ученикът е 

класиран на I етап 

7 Обявяване на списъците с приетите 

ученици на II етап на класиране 

до 12.07. 

вкл. 2018 г. 

в училището, за което ученикът е  

класиран или на посочените сайтове  

8 Записване на приетите на II етап на 

класиране 

13-17.07. 

вкл.2018 г. 

в училището, за което ученикът е  

класиран  

9 Обявяване на записалите се и броя на 

незаетите места след II етап  

 19.07.2018г.   на сайта на РУО – гр. Ловеч  

 http://ruo-lovech.com 

10 Подаване на документи за III етап на 

класиране с възможност за промяна на 

желанията 

20-24.07. 

вкл.2018 г. 

в обявено от РУО – Ловеч място 

11 Обявяване на списъците с приетите 

ученици на III етап на класиране 

до 26.07. 

вкл. 2018 г. 

в училището, за което ученикът е  

класиран  и на сайта на РУО -Ловеч  

12 Записване на приетите на III етап на 

класиране 

27 - 30.07. 

вкл.2018 г. 

в училището, за което ученикът е 

класиран 

13 Обявяване на записалите се и броя на 

незаетите места след III етап  

 02.08.2018 г  на сайта на РУО-Ловеч - 

 http://ruo-lovech.com 

14 Попълване на незаетите места след III 

етап на класиране и записване 

до 11.09. 

2018 г.  

Определя се от директора на училището            

в което има незаети места 

15 Утвърждаване на осъществения 

държавен план-прием 

до 14.09. 

2018 г. 

от Началника на РУО - Ловеч 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ  

след завършен седми клас 

 за учебната 2018/2019 год. 

 

 

 

 

 

Директор: 0670 / 6-27-72 

Заместник - директори по учебната дейност: 

0670 / 6-38-26 

e-mail: vlevski_school@mail.bg 

                                      www.vlevski.eu  
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