
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ „А.С.Пушкин“ 

 
РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В 

IХ - ХII  КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г. 

 
                                                                                                                      Утвърждавам: 

Директор: Светлан Илиев 

 

І . СВОБОДНИ МЕСТА 

 

1. X б kлас - Профил „Чужди езици – АЕ – РЕ – БЗО – ХООС“ с интензивно 

изучаване на английски език и втори чужд език: руски  – 1 място. 
Трети и четвърти профилиращ предмет в XI и XII: Биология и ЗО и химия и 

ООС. 

     
ІІ. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

 Заявление за кандидатстване/по образец/; 

 Декларация-съгласие за обработка на лични данни; 

 Копие на учебен план; 

 Копие на ученическа книжка; 

 Копие на свидетелството за основно образование; 

 Информирано съгласие за полагане на приравнителни изпити. 

 

Срок:  22.02.2022г. - 25.02.2022г.  от 09.00ч. до 15.00ч. 

 

 ІІІ. КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 
 

Учениците се класират по бал, образуван от сбора на точките по следните критерии: 

 

 Критерии 

 

Скала за оценяване 

1. Ученици, обучавани в профил „Чужди езици” с 

интензивно изучаване на английски език 

20 т. 

 Ученици, обучавани в профил „Чужди езици” с 

интензивно изучаване на друг чужд език 

15 т. 

 Ученици, обучавани в профилирана паралелка с 

интензивно/разширено изучаване на английски език  

10 т. 

 Ученици, обучавани в профилирана паралелка с 

интензивно/разширено изучаване на друг чужд език  

8 т. 

 Ученици, обучавани в професионална паралелка с 

интензивно/разширено изучаване на английски език  

5 т. 

 Ученици, обучавани в професионална паралелка с 

интензивно/разширено изучаване на друг чужд език  

3 т. 

2. Срочната оценка за първи учебен срок по първи чужд 

език ООП, умножена по съответния коефициент:  

 

 АЕ /интензивно/разширено/ Коефициент 10/8 

 РЕ /интензивно/разширено/ Коефициент 8/6 

 Друг ЧЕ /интензивно/разширено/ Коефициент 6/4 

3. Срочната оценка за първи учебен срок по втори чужд 

език ООП, умножена по съответния коефициент:  

 

 Руски език Коефициент 10 

 Английски език Коефициент 6 

 Друг чужд език Коефициент 4 



4. Срочната оценка за първи учебен срок по първи и 

втори чужд език РП, изучавани в избираемите учебни 

часове. 

0 т. – 12 т. 

5. Ученици, изучавали руски език в начален и/или 

прогимназиален етап. 

5 т. 

6. Срочните оценки за първи учебен срок по биология и 

ЗО и химия и ООС. 

6 т. – 12 т. 

 

 

При равни резултати: 
1.1. учениците се подреждат по бал, образуван от средния успех за първи учебен срок; 
1.2. учениците се подреждат по бал, образуван от сбора на срочните оценки за първи 

учебен срок по БЕЛ и математика, изучавани в ЗУЧ и ИУЧ. 
1.3. учениците се подреждат по бал, образуван от точките от НВО 7 клас по БЕЛ; 
1.4. учениците се подреждат по бал, образуван от точките от НВО 7 клас по 

математика. 
 

 
  IV. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 

      Срок: 28.02.2022г.  

 
  V. ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – 01.03.2022г. 

 
 1. Заявление за записване /по образец/. 

 2. Удостоверение за преместване. 

            3. Копие на личен картон на ученика. 

            4. Копие на удостоверение за раждане. 

            5. Заявление за РП и ПП /по образец/. 

 

 

VI. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ: 

 

   01.06.2022г. – 10.06.2022г. 
 

  

  

        

   

         


