
                          
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” 

              
гр.Несебър; ул. „Любен  Каравелов” № 1; 0554/ 42330, 45183, 0554/42849 

www.sou-nessebar.org; e-mail: nesebar_school@abv.bg 
 
 

                     
                      УЧЕБНА  2017 / 2018 ГОДИНА 

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 
 СЕДМИ КЛАС 

 

  По Наредба №10 на МОН от 01.09.2016 г.                                                             
за организация на дейностите в училищното образование                     

(обн., ДВ, бр.73 от 16.09.2016 г.)   

                1.1. Една паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с 
интензивно изучаване на английски език: 

1.1.1. Брой ученици – 26; 
1.1.2. Профилиращи предмети – информационни 

технологии, английски език, математика 
1.1.3. Форма на обучение – дневна; 
1.1.4. Срок на обучение – 5 / пет / години; 
1.1.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни 

изпити по български език и литература и математика; 
1.1.6. Балообразуване – два пъти оценката от изпита по 

български език и литература + два пъти оценката от изпита по математика 
+ оценките по български език и по математика от свидетелството за основно 
образование – максимален бал 500 точки. 
 

        
        1.2. Една паралелка с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на 
английски език: 

1.2.1. Брой ученици – 26; 
1.1.7. Профилиращи предмети – английски език, руски 

език, български език и литература 
1.2.2.Форма на обучение – дневна; 
1.2.3. Срок на обучение – 5 / пет / години 
1.2.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни 

изпити по български език и литература и математика; 
                              1.2.6. Балообразуване – два пъти оценката от изпита по 
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български език и литература + два пъти оценката от изпита по математика 
+ оценките по български език и литература и по чужд език от свидетелството 
за основно образование – максимален бал 500 точки. 
 
 
      1.3. Една паралелка с профил „Обществени науки“: 

                               1.3.1. Брой ученици – 26; 
 1.3.2. Профилиращи предмети – география и икономика 
и    история и цивилизация 

                              1.3.3. Форма на обучение – дневна; 
1.3.4. Срок на обучение – 5 / пет / години 
1.3.5. Приемане чрез конкурс с полагане на приемни 

изпити по български език и литература и математика; 
                              1.3.6. Балообразуване – два пъти оценката от изпита по 

български език и литература + два пъти оценката от изпита по математика 
+ оценките по история и цивилизация и по география и икономика от 
свидетелството за основно образование – максимален бал 500 точки. 
           
            

 Заб.Оценките от свидетелството за основно образование се преобразуват в точки 
при следната скала: При нея отличен/6/ се приравнява на 50 точки, много добър /5/-на 39 
точки, добър/4/-на 26 точки, а среден/3/ е равен на 15 точки. 
       Останалата част от бала се образува от точките, получене на националното 
външно оценяване по БЕЛ и по математика. 
        Изпитът по български език и литература е на 19 май 2017 год., а по математика 
на 22 май 2017 г. 
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