
Профил 
„Софтуерни и хардуерни науки“

Срок на обучение - 5 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици – 26

Профилиращи предмети:
• Информационни технологии        
• Информатика

Състезателен бал:
• Удвоен брой точки от НВО по български 
език и литература и математика.  
   
• Брой точки, получени по скала
от оценките по чужд език и информационни 
технологии от свидетелството за основно 
образование.

Профил 
„Природни науки”

Срок на обучение - 5 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици – 26

Профилиращи предмети:
• Биология и здравно образование       
• Химия и опазване на околната среда

Състезателен бал:
• Удвоен брой точки от НВО по български 
език и литература и математика.  
   
• Брой точки, получени по скала от оценките 
по биология и здравно образование и 
химия и опазване на околната среда от 
свидетелството за основно образование.

Профил 
„Икономическо развитие”

Срок на обучение - 5 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици – 26

Профилиращи предмети:
• География и икономика        
• Английски език

Състезателен бал:
• Удвоен брой точки от НВО по български 
език и литература и математика.  
   
• Брой точки, получени по скала
от оценките по география и икономика и 
чужд език от свидетелството за основно 
образование.

Уважаеми родители и ученици, СУ „Д-р Петър Берон“ е институция в системата на училищното образование с дългогодишна 
история, с висококвалифицирани педагогически специалисти, чиято основна задача е грижата към всеки ученик. За своите възпитаници 
училището предлага:

В процес на изграждане е STEM център по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. За да се повиши интересът 
на учениците в областта на науките и технологиите, се създава среда от ново поколение в българските училища.

+ кабинети за съвременно обучение по информационни технологии,
   чужди езици, биология, химия, физика и музика;  
+ локална мрежа и отлична интернет връзка;
+ обновени уютни зони за отдих в междучасията;
+ открита и закрита спортна база;
+ медицинско обслужване; 
+ педагогически съветник, двама психолози; 
+ високи хигиенни условия; 
+ просторен и охраняван двор за свободни игри и спорт; 
+ богата библиотека; 
+ разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси в
   множество клубове;
+ възможност за участие на ученици и родители в училищни, национални
   и международни проекти.

 Средно училище „Д-р Петър Берон”
гр. Свиленград

ул.”Отец Паисий”, №28,   тел.: 0379 71354,   email: beronc1@abv.bg,   URL: http//suberon.org

ПРИЕМ
за учебната 2021/2022 година

за ученици след завършено основно образование



Каквото правиш, прави го добре и мисли за бъдещето!

Приемните изпити се провеждат в училището, в което се обучават кандидатите:
Тест по български език и литература - 16.06.2021 г.  

Тест по математика - 18.06.2021 г.

Обявяване на резултатите от тестовете: до 28 юни 2021 г.

В срок от 5 юли до 7 юли 2021 г. кандидатите подават 
онлайн или в определеното за прием на документи 
училище: 

• Заявление за участие в класиране по образец;
• Копие от свидетелство за завършено 
  основно образование;
• Служебна бележка за резултатите от положените 
    изпити от НВО.

КЛАСИРАНЕ

Обявява се в следния ред:

• Първо класиране - до 13 юли 2021 г., записване до 
16 юли 2021 г. (или подаване на заявление за участие във 
втори етап).

• Второ класиране - до 20 юли 2021 г., записване до 
22 юли 2021 г.

• Подаване на документи за участие в трети етап на 
класиране – от 26 до 27 юли 2021 г.

• Трето класиране - 29 юли 2021 г., записване на 
30 юли 2021 г.


