
Средно училище 
с разширено изучаване 

на чужди езици 

ПРИЕМ
за учебната

2022/2023 година

„Д-р Петър Берон“
Перник

СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон”- 
ключов, притегателен образователен 

център с основна образователна

ценност високо качество на овладените 

знания и умения

Контакти 

гр. Перник 

ул.”Отец Паисий”, №10 

тел.: 076/ 608670, 

E-mail: p.beron1403216@abv.bg

URL: www.suberon-pernik.com 

    Екип от вдъхновяващи учители - професиона-

листи в своята област.

    Фокус  върху ученика с неговата познавателна, 

емоционална и творческа дейност.

    Съвременни средства за обучение.

    Иновативни методи на преподаване.

    Възможност за участие в международни

проекти.

    Удобно местоположение в сърцето на града.

Ние ви предлагаме:

Необходими документи 
за записване:

1. Свидетелство за основно образование

2. Заявление по образец

3. Медицинско свидетелство (необходимо 

само за професионалните паралелки)

КЛАСИРАНЕ
Обявява се в следния ред:

    Първо класиране - до 12 юли 2022 г., 

записване от 13 юли 2022 до 15 юли 2022 г. 

(или подаване на заявление за участие във 

втори етап).

    Второ класиране - до 20 юли 2022 г., 

записване от 21 юли 2022 г. до 22 юли 2022 г.

    Подаване на документи за участие 

в трети етап на класиране – от 26 до 

27 юли 2022 г.

    Трето класиране – 29 юли 2022 г., 

записване от 01 август  2022 г. до 02 август 

2022 г. 

Училище с традиции !
Учители с призвание !

Ученици с бъдеще ! 

„Добрият старт е гаранция за успех!  
Доброто образование е път към добро бъдеще!”



    Интензивно изучаване на английски език -  

648 часа в 8 клас

    Изучаване на немски като втори чужд език 

от първи гимназиален етап 

    4 профилиращи предмета във втори гимна-

зиален етап:

    2 задължителни – английски и немски език;

    2 предмета, съобразени с интереса и избора 

на учениците

НАШИЯТ ПРИЕМ: 

    1 паралелка с профил „Чужди езици“ с интен-

зивно изучаване на английски език и втори чужд 

език – немски

    1 паралелка с професия “Организатор на 

туристическа агентска дейност“ с интензивно 

изучавaне на английски език и втори чужд език –

немски 

    Удвоените точки от Национално външно 

оценяване по Български език и литература

    Удвоените точки от Национално външно 

оценяване по Математика

    Оценките по Български език и литература 

и по Математика от Свидетелството 

за основно образование, превърнати в точки 

по скала

БАЛООБРАЗУВАНЕ 
ЗА ДВЕТЕ ПАРАЛЕЛКИ:

    Изключителна възможност от 1340 часа 

разширена подготовка за държавните зре-

лостни  изпити и за кандидатстване  във ВУЗ

    Високо ниво на овладяване на изучаваните 

2 чужди езика – гаранция за успешно позицио-

ниране във всички сфери  на пазара на труда

ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА  
Профил “Чужди езици”

Какво ще  уча:

Предимствата на профил
"Чужди  езици" 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА
Професия 

“Организатор на туристическа 
агентска дейност“ 

Какво ще  уча:

    Интензивно изучаване на английски език - 

648 часа в 8 клас, втори чужд език - немски и 

език по професията. 

    Теоретична подготовка и учебна практика 

по професията - екскурзоводско обслужване, 

транспорт и туристическа агентска дейност, 

туристическа анимация, организация и функ-

циониране на хотела, маркетинг, специализиран 

софтуер и др.

    Производствена практика в реална работна 

среда. 

Предимства 
на професионална паралелка:

    Професионална реализация във всички сфери

на туризма.

    Възможност за създаване и управление на 

собствен туристически бизнес. 

Свидетелство

за професионална 

квалификация 

III СПК.[ [


