
Всяка година ученици от тези профили 

участват в общински, областни и национални 

състезания и конкурси и са доказали знанията 

си, които получават в училището. Успешно е 

представянето им и на задължителните 

държавни зрелостни изпити, проведени през 

последните повече от пет учебни години. 

Важни дати 
1. Получаване на служебна бележка с оценките от 

приемните изпити до 02.07.2019 г. 

 
2. Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по Наредба №10 

03-05.07.2019  г. 

 
Средно училище 

„Д-р Петър Берон” 

гр. Свиленград

Към настоящия момент в училището се 

обучават 807 ученици, разпределени в 34 

паралелки. От 1999 г. Обучението в 

училището е профилирано. Бъдещите 

профили са: Софтуерни и хардуерни науки, 

Обществени науки, Природни науки. 

Успешно бе реализиран приемът за учебната 

2018/2019г. с максимална пълняемост. 

  Завършилите СУ „Д-р Петър Берон” в  

последните   години се реализират 

професионално в агенции, отдели и други 

специализирани звена  на  държавната и 

регионалната администрация,  службите по 

прилагане на социална политика, средствата 

за масова информация, здравеопазването, 

бизнеса, банковото и застрахователното дело, 

армията, полициятa  др.Това  е доказателство, 

че обучението в СУ  дава отлична подготовка 

и е съобразено с   потребностите на 

учениците.   Материално-техническата  база в 

училището е отлична.  Оборудвани са четири 

компютърни кабинета, които са обновени по 

проект ИКТ. Преподавателите и учениците 

разполагат с необходимата литература, табла 

и пособия, учебно- технически, нагледни и 

дидактически средства за ефективно 

провеждане на учебните часове. Всички 

кабинети са обзаведени с нови мебели. Всеки 

преподавател разполага в кабинета си с 

лаптоп и мултимедия. 

    

 
3. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране 

                                                    до 11.07.2019  г. 

 
4. Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране 

                                                     до 16.07.2019  г.  

 
5. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране 

                                                    до 18.07.2019  г. 

 

6. Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране до 22.07.2019  г. 

 
7. Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране 

                                                    23.07.2019  г. 

 
8. Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране                                    24-25.07.2019 г. 

 

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране 

  29.07.2019 г. 

 

10. Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране   31.07.2019  г. 

  

Прием 

след завършен VII клас 

за учебната 2019/2020г. 



 

 

1. „Софтуерни и хардуерни науки“–  

 26 ученици 

 

 Профилиращи предмети: 

1.Информационни технологи         

2.Информатика   

3.Английски език                             

  

 

Балообразуващи предмети:  

 

* Удвоената оценка от НВО по БЕЛ 

 * Удвоената оценка от НВО по математика 

 * Чужд език от свидетелството за основно 

образование  

  *  Информационни технологии 

 

 

При равен бал се взема оценката по БЕЛ от 

свидетелството за основно образование. 

 

2. Профил „ Обществени науки” -  

26 ученици 

 

 Профилиращи предмети: 

 1.География и икономика 

 2.История и цивилизации  

 3. Английски език                             

                          

 

Балообразуващи предмети:  

 

* Удвоената оценка от НВО по БЕЛ 

* Удвоената оценка от НВО по математика  

* География и икономика от       

  свидетелството за основно образование                                                                                                        

 * Чужд език от свидетелството за  

    основно образование  

 

При равен бал се взема оценката по БЕЛ от 

свидетелството за основно образование. 

1. Профил „Природни науки” – 

 26 ученици 

 

 Профилиращи предмети: 

1.Биология и здравно образование 

 2.Химия и опазване на околната 

среда 

 3.Английски език                             

 

 Балообразуващи предмети:  

 

* Удвоената оценка от НВО по БЕЛ 

*  Удвоената оценка от НВО по математика 

 *  Биология и здравно образование от   

свидетелството за основно образование  

  * Химия и опазване на околната среда от  

свидетелството за  основно образование  

 

При равен бал се взема оценката по БЕЛ от 

свидетелството за основно образование. 

 

  

 


