
СРЕДНО 
УЧИЛИЩЕ 
„СВ.СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ“  

ГРАД СИМИТЛИ 

 

Профил „Природни 
науки“ 

 
 

Една профилирана паралелка с 
разширено изучаване на чужд 

език 
26 ученици 

 
Профилиращи предмети: 

Билогия и здравно образование 
Химия и опазване на околната 

среда 
 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 
 

Удвоените точки от  теста от НВО 
по математика 

 
 Удвоените точки от теста  от НВО 

по български език и литература 
 

 Оценката по  биология и здравно 
образование от свидетелството за 

основно образование, превърната по 
скала в точки  

 
Оценката по  информационни 

технологии, от свидетелството за 

основно образование,  превърната 
по скала в точки. 

 

„Графичен дизайн” 

Една професионална 
паралелка с 
разширено 

изучаване на чужд 
език 

 26 ученици 

Професионално 
направление:  

Аудио-визуални 
изкуства и техники; 

Производство на 
медийни продукти. 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

Удвоените точки от  теста от 
НВО  по математика 

 Удвоените точки от теста от 
НВО по български език и 

литература 

 Оценката по  изобразително 
изкуство  от свидетелството за 

основно образование, 
превърната по скала в точки 

 Оценката о  информационни 
технологии от свидетелството 

за основно 
образование,  превърната по 

скала в точки. 



 

Обявяване на списъците с 

приетите ученици на трети 

етап на класиране- 

  29 юли 2022 г.  

 

Записване на приетите 

ученици на трети етап на 

класиране- 

 1-2 август 2022 г.  

 

Обявяване на списъците с 

приетите ученици на втори 

етап на класиране- 

 до 20 юли 2022 г.  

Записване на приетите 

ученици на втори етап на 

класиране- 

 21-22 юли 2022 г.  

 
Обявяване на записалите се 
ученици и броя на незаетите 
места след втори етап на 
класиране- 
 
  25 юли 2022 г.  
 
Подаване на документи за 
участие в трети етап на 
класиране - 
 
 26 - 27 юли 2022 г.  
 

Важна информация: 
 

Подаване на документи за 
участие в приема на ученици- 

Обявяване на списъците с 
приетите ученици на първи етап 
на класиране- 

Записване на приетите ученици на 
първи етап на класиране или 
подаване на заявление за участие 
във втори етап на класиране- 

 05 – 07 юли 2022 г.  

до 12 юли 2022 г.  

 13 - 15 юли 2022 г.  


