
Средно училище „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, 

общ .Струмяни Е-mail: sou_mikrevo@abv.bg    тел. 07434/30 05 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 

VIII КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В                               

СУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С.МИКРЕВО 

Вид дейност Срок Място Време 

Подаване на 

документите за 

участие в приема 

на ученици по 

Наредба №10от 

01.09.2016г.  

03.07.2020г. - 

07.07.2020г. 

включително 

Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево  

от 8:00 до 

18:00часа 

Обявяване на 

списъците с 

приетите ученици 

на първия етап 

на класиране  

До 

13.07.2020г. 

 

Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево  

от 8:00 до 

18:00часа 

Записване на 

приетите ученици 

на първи етап на 

класиране или 

подаване на 

заявление за 

участие във 

втори етап на 

класиране.   

От  

13.07.2020 г. до 

16.07.2020г. 

Включително 

Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

от 8.00 до 

18.00 часа 

Обявяване на 

списъците с 

приетите ученици 

До 

20.07.2020г. 

Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

от 8.00 до 

18.00 часа 

mailto:sou_mikrevo@abv.bg


на втори етап на 

класиране   
СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

Записване на 

приетите ученици 

на втори етап на 

класиране. 

 

От 20.07.2020г. 

до 22.07.2020 г. 

включително 

Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

от 8.00 до 

18.00 часа 

Обявяване на 

записалите се 

ученици и броя 

на незаетите 

места след втори 

етап на 

класиране 

 

23.07.2020. 

Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

от 8.00 до 

18.00 часа 

Подаване на 

документи за 

участие в трети 

етап на 

класиране.  

 

От  

24.07.2020г. до 

27.07.2020г. 

включително 

Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

от 8.00 до 

18.00 часа 

Обявяване на 

списъците с 

приетите ученици 

на трети етап на 

класиране  

До 29.07.2020г. Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

от 8.00 до 

18.00 часа 

Записване на 

приетите ученици 

30.07.2020г.  Компютърен 

кабинет втори 

от 8.00 до 



на трети етап на 

класиране. 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

18.00 часа 

Обявяване на 

записалите се 

ученици и броя 

на незаетите 

места след трети 

етап на 

класиране 

До 03.08.2020г. Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

от 8.00 до 

18.00 часа 

Попълване на 

незаетите места 

след трети етап 

на класиране.  

 

До 11.09.2020г.     

включително 

Компютърен 

кабинет втори 

етаж на 

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски” с. 

Микрево 

от 8.00 до 

18.00 часа 

 

  ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0893605244;    

                                                            

 

 

 

 

                                                                                                     Директор: 

                                                                         /Лиляна Велкова/ 


