
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ЛОВЕЧ 

 

Г Р А Ф И К 

за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани 

училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  

в област Ловеч 

 

№ Вид дейност Срок Място 

1. Провеждане на тестове по:   

  Български език и литература 
15 юни 2020 г. 

0900 часа 

В училището, в което се осъществява 

обучението на учениците в VІІ клас 

  Математика 
17 юни 2020 г. 

0900 часа 

В училището, в което се осъществява 

обучението на учениците в VІІ клас 

3. Обявяване на резултатите от тестовете до 29 юни 2020 г. 

В училищата, в които са полагани 

тестовете 

и на http://ruo-lovech.com 

или http://priem.mon.bg 

4. 
Подаване на документи за участие в I етап на 

класиране  

03 – 07 юли 2020 г 

от 800 до 1800 ч. 

ОУ „В. Левски” – гр. Ловеч; 

зала №1 

ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян; 

зала № 1 

http://ruo-lovech/


НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луковит 

зала № 1 

НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен 

зала № 2 

или на http://priem.mon.bg 

5. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране 
до 13 юли 2020 г. 

На http://ruo-lovech.com  

или http://priem.mon.bg 

6. 

Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране 

до 16 юли 2020 г. 
В училищата, в които са класирани 

учениците 

7. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране 
до 20 юли 2020 г. 

На http://rio-lovech.com  

или http://priem.mon.bg 

8. 
Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране 
до 22 юли 2020 г. 

В училищата, в които са класирани 

учениците 

9. 
Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране 
23 юли 2020 г. На http://ruo-lovech.com  

10. 
Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране 

24 – 27 юли 2020 г.  

от 900 – 1730 ч. 

ОУ „В. Левски” – Ловеч, 

стая №1 

ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян; 

зала № 1 

НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луковит 

зала № 1 

НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен 

зала № 2  

http://priem.mon.bg/
http://www.rio-lovech.com/


или на http://priem.mon.bg 

11. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране 
29 юли 2020 г. 

На http://ruo-lovech.com  

или http://priem.mon.bg 

12. 
Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране 
30 юли 2020 г. 

В училищата, в които са класирани 

учениците 

13. 
Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране 
до 03 август 2020 г. На http://ruo-lovech.com 

14. 
Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване 
до 10.09.2020 г. вкл. 

Определя се от директора на 

училището. 

 

http://priem.mon.bg/

