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ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 
 

Профил „Изобразително изкуство“ със задължителни профилиращи учебни предмети  
изобразително изкуство и информационни технологии 

 
 
Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен  
Балът за класиране на учениците да се сформира като сбор от: броя точки от 

националното външно оценяване по български език и литература и по математика, 
удвоения резултат от изпита за проверка на способностите, оценките по изобразително 
изкуство и информационни технологии, изучавани в VII клас, от свидетелството за 
основно образование, превърнати в точки по скала в съответствие с ДОС за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците. 

1БЕЛ-изпит+1МАТ-изпит+2ИИ-изпит+1ИИ- от свид. за осн. обр.+1ИТ-от 
свидетелството за основно образование 

 
Профил „Предприемачески“ със задължителни профилиращи учебни предмети  

предприемачество и информационни технологии 
 

 
Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен  
Балът за класиране на учениците да се сформира като сбор от: удвоения брой точки 

от националното външно оценяване по български език и литература, удвоения брой точки 
от националното външно оценяване по математика, оценките по информационни 
технологии и география и икономика, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно 
образование, превърнати в точки по скала в съответствие с ДОС за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците. 

2БЕЛ-изпит+2МАТ-изпит+1ИТ- от свид. за осн. обр..+1география и икономика - 
свидетелството за основно образование 

 

ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ: 

Тест по български език и литература - 21.05.2018 г. 
Тест по математика - 23.05.2018 г. 
Провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразителна изкуство - 
01.06.2018г. 
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите по изобразително 
изкуство - до 11.06.2018г. вкл. 



Обявяване на резултатите от тестовете -  до 06.06.2018г. вкл. 

Подаване на документи за първо класиране - 20.06. – 26.06.2018г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 
03.07.2018г. вкл.   
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за 
участие във втори етап на класиране - 04.07. – 06.07.2018г. вкл.   

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 12.07.2018г. 
вкл.    

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране -  13.07. – 17.07.2017г. вкл. 

 

СУ „Св. Климент Охридски“  ви очаква в обновената и напълно 
модернизирана сграда, осигурена по проект „Устойчиво интегрирано 
развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.   

 

За контакти: 

E-mail:soukoyambol@mail.bg 

http://www.souko-yambol.eu/ 
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