
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 

2022/2023 

 година 

 
 

 

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС: 

професионално обучение:  

 

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ 

 

✓ Разширено изучаване на 

                     АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
 

 

 
 

Сбор от: удвоения брой точки от НВО по 

български език и литература; удвоения брой 

точки от НВО по математика; оценките 

/в точки/ по математика и информационни 

технологии от свидетелството за 

завършено основно образование 
 

 
 

„Приложен програмист“ 
 

 с придобиване на трета степен на 

професионална квалификация 
 

Училището разполага с два модерни 

компютърни кабинети и 

висококвалифицирани преподаватели. 
 

ПРОФЕСИЯТА, КОЯТО ВИ 

ПРЕДЛАГАМЕ Е МОДЕРНА И 

АКТУАЛНА И ВИ ГАРАНТИРАМЕ 

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА 

НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ! 

 

 

№ Вид дейност Срок 

1 Провеждане на НВО по:  

- БЕЛ 

- математика 

 

14.06.2022 г. 

16.06.2022 г. 

2 Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2022 г.  

 

3 Издаване на свидетелство за 

завършено основно образование 

до 02.07.2022 г.  

4 Подаване на документи за участие 

в приема 

05-07.07.2022 г.  

5 Обявяване на списъците с 

приетите ученици на първи етап 

на класиране. 

до 12.07.2022 г. 

вкл. 

6 Записване на приетите ученици на 

първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране 

13.07.-15.07.2022 

г. вкл. 

7 Обявяване на списъците с 

приетите ученици на втори етап 

на класиране 

до 20.07.2022 г. 

вкл. 

8 Записване на приетите ученици на 

втори етап на класиране 

21.07.-22.07.2022 

г. вкл. 

9 Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране 

 

25.07.2022 г. 

10 Подаване на документи за участие 

в трети етап на класиране 

26.07.-27.07.2022 

г. вкл. 

11 Обявяване на списъците с 

приетите ученици на трети етап на 

класиране  

 

29.07.2022 г.  

12 Записване на приетите ученици на 

трети етап на класиране  

01.-02.08.2022 г.  

13 Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране 

 

до 03.08.2022 г. 

14 Попълване на незаетите места 

след трети етап на класиране и 

записване 

определя се от 

директора 

до 10.09.2022 г.  
15 Утвърждаване на осъществения 

държавен план-прием  

до 14.09.2022 г. 

вкл. 

Важно! Ще ни откриете в списъка за приема 
в priem.mon.bg  с код 3581 

/необходимо e да се прикачи сканирано медицинско 
свидетелство при записването/ 

 

Гаранция за качествено образование 
и успешна реализация! 

 
 

 

 

 с. Борино, ул.”Хр. Ботев”№29 

 03042/2145;2146 

   0887097607 

 E-mail: souborino@mail.bg            

www.daskalo.com/sunikolavaptzarovborino/ 

ПРОФЕСИЯ 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“Никола Йонков 

Вапцаров” 

с. БОРИНО 

Г Р А Ф И К 
на дейностите по приемането на ученици 

след завършен VII клас за учебната  

2022-2023 година 

mailto:souborino@mail.bg

