
СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО  (ПАРАЛЕЛКИ) 

 

 

7

4

3

4

5

5

4

4

1

01234567

Интензивен БЕЛ

Интензивен Математика/ИТ

Без интензивно обучение

Чуждоезиков

Природоматематически

Хуманитарен

Професионална

Непрофилиран

I–
IV

 
кл

ас
V–

VI
I к

ла
с

VI
II–

XI
I к

ла
с



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 

Начален етап 
В първи клас се записват деца, завършили подготвителен клас. Представят се следните документи: 

• заявление от родителя; 

• удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО-ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) 

ЗИП е възможност подготовката на учениците да се осъществи според техните потребности и интереси. Предвид 
особеностите на начален етап на основната образователна степен, при което се дават базови знания, в учебния 
план на училището са заложени следните часове: 

БЕЛ – 1, 2, 3, 4 клас 

Математика – 1, 2, 3, 4 клас 

Английски език – 1 клас 

Прогимназиален етап  
В V клас се приемат ученици в общообразователни паралелки: 

В 5 клас се формират паралелки според броя на подадените заявления, на общо основание и след 
предварително класиране. 

ПРИЕМ С КЛАСИРАНЕ 

В паралелки с разширено изучаване на предмети от отделни културно-образователни области се извършва 
предварително класиране, съгласно Решение на Педагогическия съвет на СОУ „Васил Левски“, Троян, на базата 
на резултатите при завършване на начален  етап на основно образование и участие във вътрешноучилищно 
състезание по БЕЛ и Математика. 

• Паралелка с разширено изучаване на български език и литература и на английски език (БЕЛ – 2 часа - 
ЗИП, английски език – 2 часа допълнително - СИП).  

• Паралелка с разширено изучаване на математика и информационни технологии (Математика – 2 
часа - ЗИП, информационни технологии – 2 часа допълнително - СИП). 

ПРИЕМ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ 

• Според броя на подадените заявления се сформират общообразователни паралелки с разширено 
изучаване на втори чужд език (руски, немски, испански). 



Гимназиален етап 
В гимназиален етап се осъществява профилирана и професионална подготовка. 

Профилираната подготовка се реализира от 8 клас, съгласно утвърден от Министъра на образованието и науката 
план-прием. 

За учебната 2014/2015 година бе осъществен напълно утвърденият от МОН държавен план прием, както и в 
непрофилирана паралелка. 

Поради големите изисквания към професионалното образование и във връзка с туризма като един от водещите 
отрасли в общината, Педагогическият съвет предложи приемът за професионалните паралелки от учебната 
2015/2016 година   да се извърши след завършен 7 клас, за да се осигури петгодишна професионална подготовка 
и подобрят езиковите компетентции. 

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС, ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

Успешно се реализира план прием в следните паралелки след 7 клас: 

• Профил „Чуждоезиков“ с интензивно изучаване на Английски език и с втори чужд език – Испански. 

• Профил „Природоматематически“, Информационни технологии с интензивно изучаване на 
Английски език. 

• Профил „Хуманитарен“ с интензивно изучаване на Английски език. 

• Професионално обучение – професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“, с 
получаване на 3 степен на професионална квалификация. 

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС, ПО ДОКУМЕНТИ 

• Непрофилирана паралелка с разширено изучаване на втори чужд език (немски, английски, 
испански). 

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС, ПО ДОКУМЕНТИ 

• Професионално обучение – професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“, с 
получаване на 3 степен на професионална квалификация. 

Целодневна организация на учебния процес  
• В СОУ „Васил Левски”-Троян се осъществява целодневно обучение на ученици от I до VIII клас, 
съгласно писмено изявено желание на родителя. 
Целодневното обучение се осъществява от 8.00 часа до 17.30 часа и включва учебни часове за Самостоятелна 
подготовка; Занимания по интереси;  Организиран отдих и спорт, включително хранене в училище.  

При необходимост за учениците се организира транспорт. 
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