
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ     „ВАСИЛ     ЛЕВСКИ” 

                 гр. Вълчи дол   общ. Вълчи дол  обл. Варна 

                 тел.: 05131 2248                                                            email: su_v.levski@abv.bg 
  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ 

В 8 КЛАС И ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЩЕ 

ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ. 

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за реализицията на 

учениците си, обявяваме прием след 7 клас в профил "Природни науки" и професионална 

паралелка „Търговски представител“. 

 Профил "Природни науки"  

1 паралелка—26 ученици, срок на обучение  5 години 

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на 

околната среда 

Балообразуване:1)   Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ 

2) Удвоеният резултат от НВО по математика 

3) Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за 

основно образование, превърната по скала в точки 

4) Оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството 

за основно образование, превърната по скала в точки 

  

  Професионална паралелка „Търговски представител“  : 

  

 1 паралелка – 26 ученици, срок на обучение 5 години 

Балообразуване: 1) удвоеният резултат от  НВО БЕЛ 

                              2) удвоеният резултат от  НВО Математика 

                              3) Оценката по география и икономика от свидетелството за 

основно образование, превърната по скала в точки 

                       4) Оценката по чужд език от свидетелството за основно 

образование, превърната по скала в точки                               

 

 Професията "Търговски представител" се предлага за трета учебна година в СУ 

„Васил Левски“. През последните години професията "Търговски представител" е една 

от най-популярните, в топ 5 на всички професии. Търговският представител е много 

важно свързващо звено между пазара, клиентите и предлагащите стоки и услуги 

компании. Той регулира и ръководи взаимоотношенията между пазарните участници. 

  Завършилите специалност "Търговия на едро и дребно", професия "Търговски 

представител" ще могат да работят като търговски представител на големи компании в 

България и чужбина, в офисите на големи предприятия, консултант продажби в големи 

търговски обекти, посредник при продажби на стоки или услуги. Тази професия Ви дава 

възможност за започване на работа веднага след завършване на средното образование. 

При желание може да продължите образованието си в университет, като изучаваните 

икономически предмети в училище са основа за постигане на отлични резултати в 

университета, а след това и реализация на пазара на труда. В тази специалност ще 

получите специфични знания и умения по: бизнес комуникации; предприемачество; 

фирмено право; икономика на търговията; стокознание; електронна търговия; маркетинг 

и реклама; счетоводство; добро обучение по чужд език . 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО ПРИЕМА НА  УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС 

  Вид дейност Срок 

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка 

на способностите 

03.06.-05.06.2019 г. 

вкл. 

2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по 

училища и по зали за полагане на изпити за проверка на 

до 18.06.2019 г. вкл. 
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способностите. Писмено уведомяване на учениците за 

допускането им за полагане на изпити за проверка на 

способностите 

3. Провеждане на тестове по: 

 Български език и литература 

 математика 

 

17.06.2019г. 

19.06.2019г. 

4. Обявяване на резултатите от тестовете до 27.06.2019г. 

5. Провеждане на  изпити:   

за проверка на способностите по изобразително изкуство 20.06.2019 г. 

за проверка на способностите по музика 24.06.2019 г. 

за проверка на способностите по спорт 25.06.-26.06.2019 г. 

6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на 

способностите 

до 27.06.2019 г. вкл. 

7. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите 

за проверка на способностите 

До 02.07.2019г. вкл. 

8. Подаване на документи за участие в приема на ученици 

по Наредба №10 от 01.09.2016г. 

03.07 - 05.07.2019 г. 

вкл. 

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи 

етап на класиране  

до 11.07.2019 г. вкл. 

10. Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие във втори 

етап на класиране 

до 16 юли 2019г. вкл. 

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори 

етап на класиране  

до 18.07.2019г. вкл. 

12. Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране  

До 22 юли 2019г. вкл. 

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след втори етап на класиране 

23.07.2019г. 

14. Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране  

24.07-25.07.2019г. 

вкл. 

15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап 

на класиране 

до 29.07.2019 г. вкл. 

16. Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране 

31.07.2019г. вкл. 

17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след трети етап на класиране 

01.08.2019г. 

18. Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване  

определя се от 

директора до 10.09. 

2019 г. вкл. 

19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 13.09.2019 г. вкл. 

Работно време на комисиите по прием на ученици в осми клас: 

 от 8.00 до 17.00 всеки ден, без събота и неделя, съгласно графика на дейностите 
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