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ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СУ „СВ. 

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – С. АБЛАНИЦА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС: 

 

      Една паралелка в VІІІ клас. 

1. Броят на учениците в паралелката ( VІІІ клас) – 26 ученици; 

1.1.Профил на паралелката – « Природни науки» 

1.2.Задължителни профилиращи предмети 

- Биология и здравно образование; 

- Химия и опазване на околната среда; 

 

 1.3. Допълнители профилиращи предмети: 

       - География и икономика; 

       - Чужд език – Английски език 

1.4.Срок на обучение - 5 / пет/ години; 

1.5.Форма на обучение – дневна; 

1.6. Начин на изучаване на чужд език: 

- Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – Английски език 

 

 ІІ. Определяне на балообразуващата оценка / точки за прием в VІІІа клас: 

     1.Удвояване на броя на точките от НВО по БЕЛ и математика; 

     2.Предметите, изучавани в VІІ клас от свидетелството за основно образование да са 

БЗО / биология и здравно образование/ и ХООС / химия и опазване на околната среда/. 

     -  Оценките на двата предмета са превърнати по скала в точки в съответствие с 

Наредба № 11/ 01.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

     -  Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на 

местата по чл. 48, ал. 1 от Наредба №10/ 01.09. 2016 год. за организация на дейностите в 

училищното образование, те се подреждат в низходящ ред, както следва: 

1.По сбора от резултатите от НВО; 

2.Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на точка 1 се подреждат 

в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати 

по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване резултатите от обучението на 

учениците / Наредба №10 от 01.09.2016 год./; 

3.Учениците с еднакви показатели и след подреждане по реда от т. 2 се подреждат в 

низходящ ред по средноаритметична оценка от учебните предмети, изучавани в VІІ клас – 

БЕЛ / български език и литература/ , ІЧЕ / първи чужда език/, математика, ИЦ /история и 

цивилизация/ , ГИ /география и икономика/ , БЗО /биология и здравно образование/, ФА 

/физика и астрономия/ и ХООС /химия и опазване на околната среда/, от свидетелството за 

завършено основно образование, превърнати в точки по скала в точки в съответствие с 

ДОС за оценяване резултатите от обучението на учениците / Наредба №10 от 01.09.2016 

год./; 

4. Над утвърденият план-прием може да се приемат: 

   - близнаци в паралелката,  в която един от тях е приет по реда и условията за 

приемане на ученици в VІІІ клас; 
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-  Ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на 

условията по чл. 55 от Наредба №10 / 01.09. 2016 година за организация на дейностите в 

училищното образование 

 

 

 

 

 

 

      

 


