
 
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
гр. Хасково, ул. Кресна  №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: soup@abv.bg 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

(утвърден със заповед №З-665/30.03.2018 г. на Началника на РУО - Хасково) 

 

 

ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ 

 

Профилиращи предмети: География и икономика и Английски език 

Разширено изучаване на Английски език 

1 паралелка – 26 ученици 

Балообразуване: 

 утроения брой точки от Националното външно оценяване по Български 

език и литература;  

 брой точки от Националното външно оценяване по Математика; 

 оценката по География и икономика от свидетелството за завършено 

основно образование, превърната в точки; 

 оценката по Информационни технологии от свидетелството за завършено 

основно образование, превърната в точки. 

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  

ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

 

№ Вид дейност Срок Място 

1. Провеждане на Национално външно 

оценяване (НВО) по: 

 Български език и литература 

 Математика 

 

 

21.05.2018 г. 

23.05.2018 г. 

 

 

СУ“Св. П. Хилендарски“ 

СУ“Св. П. Хилендарски“ 

2.  Обявяване на резултатите от НВО до 

06.06.2018 г. 

вкл. 

на сайта на РУО - 

Хасково 

3.  Получаване на служебна бележка с 

резултатите от НВО 

13.06 – 

19.07.2018 г. 

вкл. 

СУ“Св. П. Хилендарски“ 

 

4.  Подаване на документи за участие в 

приема 

20.06 – 

26.06.2018 г. 

вкл. 

* по електронен път  

* или в определеното от 

Началника на РУО – 

Хасково гнездо 

5. Обявяване на списъците с приетите 

ученици на първи етап на класиране 

до 

03.07.2018 г. 

на сайта на РУО - 

Хасково 

 



вкл. 

6. Записване на приетите ученици на първи 

етап на класиране или подаване на 

заявление за участие във втори етап на 

класиране 

04.07 – 

06.07.2018 г. 

вкл. 

в училището, в което 

ученикът е приет 

7.  Обявяване на списъците с приетите 

ученици на втори етап на класиране 

до 

12.07.2018 г. 

вкл. 

на сайта на РУО - 

Хасково 

8. Записване на приетите ученици на втори 

етап на класиране 

13.07 – 

17.07.2018 г. 

вкл. 

в училището, в което 

ученикът е приет 

9.  Обявяване на записалите се ученици и 

броя на незаетите места след втори етап 

на класиране 

19.07.2018 г. на сайта на РУО - 

Хасково 

10. Подаване на документи за участие в 

трети етап на класиране 

20.07 – 

24.07.2018 г. 

вкл. 

в определеното от 

Началника на РУО – 

Хасково гнездо 

11. Обявяване на списъците с приетите 

ученици на трети етап на класиране 

до 

26.07.2018 г. 

вкл. 

на сайта на РУО - 

Хасково 

12. Записване на приетите ученици на трети 

етап на класиране 

27.07 – 

30.07.2018 г. 

вкл. 

в училището, в което 

ученикът е приет 

13. Обявяване на записалите се ученици и 

броя на незаетите места след трети етап 

на класиране 

02.08.2018 г. на сайта на РУО - 

Хасково 

14. Попълване на незаетите места след трети 

етап на класиране и записване 

до 

11.09.2018 г. 

вкл. 

определя се от директора 

на съответното училище 

 

 

 

ВАЖНО! 

Записването на приетите в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Хасково ученици ще се 

извършва както следва: 

 първи етап - 04.07 – 06.07.2018 г. вкл. в конферентната зала на училището от 

8:00 до 16:00 часа 

 втори етап - 13.07 – 17.07.2018 г. вкл. в конферентната зала на училището от 

8:00 до 16:00 часа 

 трети етап - 27.07 – 30.07.2018 г. вкл. в конферентната зала на училището от 

8:00 до 16:00 часа 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ 

В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ХАСКОВО 

 

1. Заявление по образец 

2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование 


