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УЧЕБНА  2020 / 2021 ГОДИНА 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС 
 

По Наредба №10 на МОН от 01.09.2016 г.                                                             

за организация на дейностите в училищното образование                    

(обн., ДВ, бр.73 от 16.09.2016 г., изм. и доп., бр.12 от 03.02.2017 г., 

изм. и доп. бр.46 от 09.06.2017 г., изм. и доп., бр.77 от 26.09.2017 г., 

изм. и доп., бр.48 от 08.06.2018 г., изм. и доп., бр.82 от 05.10.2018 

г., изм. и доп., бр.32 от 16.04.2019 г., изм. и доп., бр.72 от 

13.09.2019 г.) 
  

    1. Прием в пет паралелки с интензивно изучаване на английски 

език: 

   1.1. Една паралелка с профил „Хуманитарни науки“: 

1.1.1. Брой ученици – 26; 

1.1.2. Профилиращи предмети – български език и  

литература, история и цивилизации, английски език, информационни  

технологии; 
1.1.3. Форма на обучение – дневна; 
1.1.4. Срок на обучение – 5 / пет / години; 

1.1.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни 

изпити по български език и литература и математика; 
1.1.6. Балообразуване – три пъти оценката от изпита по 

български език и литература + оценката от изпита по математика + 

оценките по български език и литература и история и цивилизации от 
свидетелството за основно образование – максимален бал 500 точки. 
 

   1.2. Една паралелка с профил „Обществени науки“: 

1.2.1. Брой ученици – 26; 

2.1.1. Профилиращи предмети – география и  

икономика, история и цивилизации, английски език, информационни 

технологии; 
1.2.2. Форма на обучение – дневна; 



1.2.3. Срок на обучение – 5 / пет / години 
1.2.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни 

изпити по български език и литература и математика 

 
                              1.2.6. Балообразуване – три пъти оценката от изпита по 

български език и литература + оценката от изпита по математика + 

оценките по география и икономика и история и цивилизации от 
свидетелството за основно образование – максимален бал 500 точки. 

 

                           1.3. Една паралелка с профил „Природни науки“: 

                              1.3.1. Брой ученици – 26; 

                              1.3.2. Профилиращи предмети – биология и здравно  

образование, химия и опазване на околната среда, английски език, 

информационни технологии;  
                              1.3.3. Форма на обучение – дневна; 

1.3.4. Срок на обучение – 5 / пет / години 

1.3.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни 

изпити по български език и литература и математика; 

                              1.3.6. Балообразуване – оценката от изпита по 

български език и литература + три пъти оценката от изпита по 

математика + оценките по биология и здравно образование и химия и 

опазване на околната среда от свидетелството за основно образование – 

максимален бал 500 точки. 
                       

     1.4. Една паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни 

науки“: 
  1.4.1. Брой ученици – 26; 

  1.4.2. Профилиращи предмети – информатика,  

информационни технологии, английски език, математика;   
                              1.4.3. Форма на обучение – дневна; 

                              1.4.4. Срок на обучение – 5 / пет / години; 

                              1.4.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни 
изпити по български език и литература и математика; 

                              1.4.6. Балообразуване – оценката от изпита по  
български език и литература + три пъти оценката от изпита по 

математика + оценките по български език и литература и математика 

от свидетелството за основно образование – максимален бал 500 точки. 
 

                      1.5. Една паралелка с профил „Икономическо развитие“: 
  1.4.1. Брой ученици – 26; 

  1.4.2. Профилиращи предмети – математика,  

география и икономика, информационни технологии, английски език;   
                              1.4.3. Форма на обучение – дневна; 

                              1.4.4. Срок на обучение – 5 / пет / години; 

                              1.4.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни 



изпити по български език и литература и математика; 

 

                              1.4.6. Балообразуване – оценката от изпита по  

български език и литература + три пъти оценката от изпита по 
математика + оценките по математика и география и икономика от 

свидетелството за основно образование – максимален бал 500 точки. 
 

   


