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ГРАФИК 

на дейностите по приемането на ученици   



Профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“  
2 паралелки 

Математика с интензивно изучаване на анг-
лийски език 

Балообразуване: 

 удвоената оценка от Националното външно 
оценяване по български език и литература  
(макс.  2 х 100 = 200 т.); 

 удвоената оценка от Националното външно 

оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 
200 т.); 

 оценките от свидетелството за основно об-
разование по математика и български език и 
литература   (макс. 2 x 50 =100 т.). 

Максимален бал: 500 точки  

                                                      Прием след завършен VII клас - 6 паралелки  

Профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” 
1 паралелка 

Информатика с интензивно изучаване на анг-
лийски език 

Балообразуване: 

 удвоената оценка от Националното външно 
оценяване по български език и литература  
(макс.  2 х 100 = 200 т.); 

 удвоената оценка от Националното външно 
оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 
200 т.); 

 оценките от свидетелството за основно обра-
зование по математика и български език и 
литература   (макс. 2 x 50 =100 т.). 

Максимален бал: 500 точки  

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“  
2 паралелки  

Биология и здравно образование с интензив-
но изучаване на  английски език 

Балообразуване: 

 удвоената оценка от Националното външно 
оценяване по български език и литература  
(макс.  2 х 100 = 200 т.); 

 удвоената оценка от Националното външно 

оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 
200 т.); 

 оценките от свидетелството за основно об-
разование по математика и биология и 

здравно образование  (макс. 2 x 50 =100 т.). 

Максимален бал: 500 точки  

Профил „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ 
1 паралелка  

География и икономика с интензивно изучава-
не на английски език 

Балообразуване: 

 удвоената оценка от Националното външно 
оценяване по български език и литература  
(макс. 2 х 100 = 200 т.); 

 удвоената оценка от Националното външно 
оценяване по математика (макс. 2 х 100 = 
200 т.); 

 оценките от свидетелството за основно обра-
зование по математика и география и иконо-
мика  (макс. 2 x 50 = 100 т.). 

Максимален бал: 500 точки  

По желание на родителите и учениците балът 
може да се формира и по следния начин: 

 оценката от Националното външно оценяване по 
български език и литература  (макс. 100 т.); 

 броя точки от резултата от областния кръг на 
олимпиадата по биология и здравно образова-
ние, химия и опазване на околната среда  или 
физика (макс. 100 т.); 

 удвоената оценка от Националното външно оце-
няване по  математика (макс. 2 х 100 = 200 т.); 

 оценките от свидетелството за основно образо-

вание съгласно избрания профил (макс. 2 x 50 = 
100 т.). 

Максимален бал: 500 точки  


