
 

 

   
 

 
 

Съгласно Заповед № 3 – 812/18.04.2022 г. на Началника на РУО – Хасково е утвърден 

следния прием на ученици в VIII клас за учебната 2022 / 2023 година, както следва: 

 

1. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил с 

разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение – 1 (една) 

паралелка  

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

2 х оценката от НВО по БЕЛ 

2 х оценката от НВО по математика 

1 х оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование 

1 х оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование 

 

2. Производство на облекло от текстил – дневна и дуална форма на обучение – 1 

(една) паралелка  

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

2 х оценката от НВО по БЕЛ 

2 х оценката от НВО по математика 

1 х оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование 

1 х оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование 

 

3. Фризьорство – дневна форма на обучение – 1 (една) паралелка  

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

2 х оценката от НВО по БЕЛ 

2 х оценката от НВО по математика 

1 х оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование 

1 х оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование 

 

4. Производство на облекло от текстил – задочна форма на обучение – 1 (една) 

паралелка 

 

 

График на дейностите по приемане на ученици 
 

Дейност I класиране II класиране III класиране 

Подаване на 

заявления 
05 – 07 юли 2022 г. 13 – 15 юли 2022 г. 26 – 27 юли 2022 г. 

Обявяване на 

списъци с приетите 

ученици 

до 12 юли 2022 г. до 20 юли 2022 г. 29 юли 2022 г. 

Записване на 

приетите ученици на 

първи етап 

13 – 15 юли 2022 г. 21 – 22 юли 2022 г. 01 – 02 август 2022 г. 

Обявяване на 

незаетите места  
 25 юли 2022 г. 03 август 2022 г. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „РАЙНА  КНЯГИНЯ” 

гр. Хасково, ул.”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg 


