
Средно училище с разширено изучаване на чужди езици “Д-р Петър Берон” 

2300 гр.Перник ул.”Отец Паисий” № 10 тел.: 60-86-70 

e-mail: p.beron1403216@abv.bg, www.suberon-pernik.com 

 

ГРАФИК 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В СУРИЧЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ПЕРНИК 

 ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. 

След завършено основно образование 

Държавен план-прием в VIII, както следва: 

1. Една паралелка в VIII клас за професионално образование с интензивно изучаване  на английски език / 648 часа годишно / - 

Специалност: „Организация на туризма и свободното време“; Професия: „Организатор на туристическа агентстка дейност“ с 

прием 26 ученици. 

2. Една паралелка в VIII клас за профилирано образование Профил “Чужди езици“ / Английски език и немски език/ с интензивно 

изучаване  на английски език / 648 часа годишно /  - с прием 26 ученици. 

 

  

  

Балообразуването и за двете паралелки, съгласно чл.57от Нареба 10 за Организация на дейностите в училищното образование ще бъде 

както следва: 

 Удвоеният резултат от НВО - БЕЛ 

 Удвоеният резултат от НВО - Математика 

 Оценката по БЕЛ от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки 

 Оценката по Математика от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки 
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 Вид дейност Срок Стая/Място Време 

1. Провеждане на НВО по: 

 Български език и литература 

 Математика 

 Английски език/по желание/ 

 

14.06.2022 г. 

16.06.2022 г. 

17.06.2022 г. 

Учениците се явяват в 

училището 

09.30 ч. 

 

2. Провеждане на изпити за проверка на способностите 

по: 

 Изобразително изкуство 

 

 

21.06.2022 г. 

Учениците се явяват в 

училището/по 

сл.бележка/ 

08.30 ч. 

3. Обявяване на резултатите от НВО  до 28 юни.2022 г. 210 и/или на сайта: 

www.adminpriem.mon.bg 

 

08.00-17.00 ч. 

6. Издаване на свидетелството за завършено основно 

образование 

На 04 юли 2022 г. В училището  

 

7. Подаване на документи за участие в приема на ученици 

в VIII клас по Наредба №10 от 01.09.2016 г.  

 

05 – 07 юли 2022 г. 

В стая № 106 в 

училището или на сайта: 

www.adminpriem.mon.bg 

 

08.00-17.00 ч. 

8. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи 

етап на класиране 

 

до 12 юли 2022 г. 

www.adminpriem.mon.bg 

 

 

до 17.30 ч. 

9. Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие във 

втори етап на класиране 

13 - 15 юли 2022 г. 

 

В стая № 106 в 

училището. 

 

08.00-17.00 ч. 

10. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори 

етап на класиране 

 

до 20 юли 2022 г 

www.adminpriem.mon.bg  

11. Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране 

21 - 22 юли 2022 г. В стая № 106 в 

училището. 

 

08.00-17.00 ч. 

12. Обявяване на броя на незаетите места след втори етап 

на класиране 

 

25 юли 2022 г. 

Вход-училище  

до 17.00 ч. 

13. Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране 

 

26 – 27 юли 2022 г 

В стая № 106 в 

училището. 

 

08.00-17.00 ч. 

14. Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране 

 

01-02 август 2022 г. 

В стая № 106 в 

училището. 

 

 

08.00-17.00 ч. 
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16. Обявяване на броя на незаетите места след трети етап 

на класиране 

до 03 август 2022 г.  

Вход-училище 

 

до 17.00 ч. 

17. Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване 

oпределя се от 

директора 

до 10 септември 2022 г. 

вкл. 

 

 

209 

 

 

08.00-17.00 ч. 

18. Утвърждаване на осъществения план-прием до 14 септември 2022 г. 

вкл. 

  

 

 

 

 


