
 

 

СУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, общ.Струмяни, 

обл.Благоевград, ул. “Поп Иван” №1, e-mail: sou_mikrevo@abv.bg 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 

VIII КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В                               

СУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С.МИКРЕВО 

 

Вид дейност Срок Място Време 

Подаване на 

документите за 

участие в приема на 

ученици по Наредба 

№10 от 01.09.2016г.  

от 05.07.2022г. 

до 07.07.2022г. 

/включително/ 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево  

от 8:00 до 

18.00 часа 

Обявяване на 

списъците с 

приетите ученици 

на първия етап на 

класиране  

До 

12.07.2022г. 

 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево  

от 8:00 до 

18.00 часа 

Записване на 

приетите ученици 

на първи етап на 

класиране или 

подаване на 

заявление за 

участие във втори 

от 13.07.2022г. 

до 15.07.2022г. 

/включително/ 

 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево  

от 8.00 до 

18.00 часа 

mailto:sou_mikrevo@abv.bg


етап на класиране.   

Обявяване на 

списъците с 

приетите ученици 

на втори етап на 

класиране 

До  20.07.2022г. 

 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево  

от 8.00 до 

18.00 часа 

Записване на 

приетите ученици 

на втори етап на 

класиране. 

 

от 21.07.2022г 

до 22.07.2022г. 

/включително/ 

 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

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 

 

25.07.2022г. 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево  

 

от 8.00 до 

18.00 часа 

Подаване на 

документи за 

участие в трети етап 

на класиране.  

 

от 26.07.2022г. 

до 27.07.2022г.  

/включително/ 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево  

от 8.00 до 

18.00 часа 

Обявяване на 

списъците с 

приетите ученици 

на трети етап на 

 

До 29.07.2022г. 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

 

от 8.00 до 

18.00 часа 



класиране  Хилендарски”  

с. Микрево  

Записване на 

приетите ученици 

на трети етап на 

класиране. 

от 01.08.2022г. 

до 03.08.2022г. 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево  

от 8.00 до 

18.00 часа 

Обявяване на 

записалите се 

ученици и броя на 

незаетите места след 

трети етап на 

класиране 

 

До 03.08.2021г. 

Първи етаж –

класна стая на 12 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево  

 

от 8.00 до 

18.00 часа 

Попълване на 

незаетите места след 

трети етап на 

класиране.  

 

До 10.09.2022г.     

включително 

Първи етаж –

класна стая на 11 

клас  

СУ”Св.Паисий 

Хилендарски”  

с. Микрево 

от 8.00 до 

18.00 часа 

 

 

  ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0893605244;    0878934629 

 

                     Директор : 

                                                                         /n / 
 

 


