
 

 

            ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ 
град Сандански, бул. “Свобода”12 

тел: директор: 0746/3 20 55, секретар: 3 03 52; e-mail: highschool_iane_sandanski@abv.bg 
 

 

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ  

ИЗВЪРШВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА 

НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА НА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП 

НА КЛАСИРАНЕ – ДПП УЧЕБНА 2022/2023г 

 

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

 

 

 

 

Училищната комисия извършва всички дейности по приема 

на учениците, като изпълнява следните задължения: 
 

 

1 .Приема подаването на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование от 

03.08.2022г. - до 09.08.2022 г., включително 

 

 2.Комисията извършва класиране на учениците по определени критерии съобразно 

вида на образованието и спецификите на обучението на 10.08.20222  

 

   БАЛООБРАЗУВАНЕ: 

 

• Профил Математически: оценката от НВО по БЕЛ; утроената оценка от НВО 

по математика и оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено 

основно образование 

  

ПРОФИЛ 

БРОЙ 

СВОБОДНИ 

МЕСТА 

1 
Математически - М-Инф.-ИИЧЕ-АЕ 1 

2 
Природни науки-БЗО-ХООС-РИЧЕ-АЕ 0 

3 
Чужди езици - АЕ-ИспЕ-ИИЧЕ-АЕ 0 

4 
Чужди езици - АЕ-НЕ-ИИЧЕ-АЕ 0 

5 
Предприемачески - Предприемачество-ИТ-РИЧЕ-АЕ 5 
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• Профил Предприемачески: удвоената оценката от НВО по БЕЛ; удвоената 

оценка от НВО по математика и оценките по география и икономика и 

информационни технологии от свидетелството за завършено основно 

образование; 

 

- кандидатите се класират по низходящ бал; 

- при равен бал учениците се подреждат по низходящ ред по сбора от 

резултатите от НВО; 

- при еднакви показатели учениците се подреждат в низходящ ред по сбора от 

оценките от балообразуващите учебни предмети; 

- при еднакви показатели по предходния критерии учениците се класират в 

низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните 

предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план, превърнати по 

скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците. 

 

3.Комисията записва учениците и приема необходимите документи: заявления 

до директора на гимназията, оригинал на свидетелството за основно образование 

в срок от 11.08.2022 до 12.08.2022 г. 

 

 

Време и място за изпълнение на задълженията на 

комисията: 
 

1. Работно време на комисията: от 08.00 до 17.00 часа.  

2. Работно място на комисията – кабинет/зала № 207  

 

 


