
 

 

 

Прием на ученици  

в VIII клас за учебната  

2022/2023 г. 

 

 

Гр. Опака, обл. Търговище,         

ул. България Nº39, 

Тел. 0879267038; 0876838192 

E-mail: suopaka@suopaka.com 

Web: www.suopaka.com 

Изработила: 

Селин Метин от Vlll клас 

 

19 февруари - патронен 

празник на училището 



 

 
Профил 

Природни науки 

Профилиращи предмети: 

1. Биология и ЗО 

2. Химия и ООС 

3. География и икономика 

Брой паралелки: 1 

Брой ученици: 26 

Приемането се извършва по до-

кументи - Удвоения резултат по 

БЕЛ и МАТ от НВО и сбора от 

оценките приравнен в точки по 

БЗО и ХООС от свидетелството за 

основно образование. 

Ученически игри 

Областно първенство по 

футбол 

Подаване на заявления за насоч-

ване към комисията по чл. 95, ал. 

3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

Записване на учениците, насочени 

от комисията по чл.  95, ал. 3 от 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

Подаване на документи за участие 

в приема на ученици по Наредба 

№ 10 от 01.09.2016 г. 

Обявяване на списъците с приети-

те ученици на първи етап на кла-

сиране 

Записване на приетите ученици на 

първи етап на класиране 

Обявяване на списъците с приети-

те ученици на втори етап на класи-

ране 

Записване на приетите ученици на 

втори етап на класиране 

Обявяване на записалите се уче-

ници и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране 

Подаване на документи за участие 

в трети етап на класиране 

Обявяване на списъците с приети-

те ученици на трети етап на класи-

ране 

Записване на приетите ученици на 

трети етап на класиране 

03 – 21 май 2022 

г. 

до 04 юли 

2022 г.  

05 – 07 юли 

2022 г. 

до 12 юли 2022 

г. 

13 – 15 юли 

2022 г. 

до 20 юли 

2022 г.  

21 – 22 юли 

2022 г.  

25 юли 2022 г.  

26 – 27 юли 

2022 г.  

29 юли 2022 г.  

01 – 02 август           

2022  г.  


