
 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ  

Начин на приемане – по документи 

Класирането на кандидатите се 

извършва по низходящ бал 

Балообразуващи предмети –  

(от свидетелството за основно образование) – 

математика, български език и 

литература, първи чужд език 

БАЛ – утроената оценка по математика 

плюс оценките по български език 

и литература и първи чужд език 

(т.е. БАЛ = 3 * МАТ + БЕЛ + ЧЕ) 

     

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление (по образец) 

2. Свидетелство за завършено 

основно образование 

3. Копие от Удостоверение за раждане 

Транспортни връзки: 

Автобуси: №90 и №117 

ГГррааффиикк  ззаа  ппррииеемм  ––  22001177  ггоодд..  

ІІ..  ППъъррввоо  ккллаассииррааннее  

Подаване на документи: 03.07. – 05.07. 

Обявяване на резултатите до 06.07.2017 г. 

Записване: 07.07.2017 г. 

Обявяване на свободните места: 

до 10 ч. на 10.07.2017 г. 

ІІІІ..  ВВттоорроо  ккллаассииррааннее  

Подаване на документи: 11.07. 

Обявяване на резултатите до 13.07.2017 г. 

Записване: 14.07.2017 г. 

Обявяване на свободните места:  

до 10 ч. на 18.07.2017 г. 

ІІІІІІ..  ТТррееттоо  ккллаассииррааннее  

Подаване на документи: 19.07. 

Обявяване на резултатите до 20.07.2017 г. 

Записване: 21.07.2017 г. 

Обявяване на свободните места:  

до 10 ч. на 26.07.2017 г. 

1830, гр. Бухово 

район „Кремиковци” 

ул. „Младежка”№34 

117. СУ „Св.св. Кирил и Методий” 

02/994-21-11 

E-mail: school117@abv.bg 

ЗЗАА   ВВААСС ,,   ООССММООККЛЛААССННИИЦЦИИ ,,   

ББЪЪДДЕЕЩЩИИ   ННААШШИИ   УУЧЧЕЕННИИЦЦИИ !!   

111177..  ССрреедднноо  ууччииллиищщее  

„Св. св. Кирил и Методий” 

гр. Бухово 

 

оо бб яя вв яя вв аа   

прием за учебната  

22001177//22001188 година 



 

ППРРЕЕДДИИММССТТВВАА::  

 136-годишна традиция; 

 Висок професионализъм; 

 Подходящо местоположение и 

добри комуникации в района; 

 Едносменен режим на обучение; 

 Отлично състояние на училищната 

база; 

 Конкурентноспособност, знания и 

умения, адекватни на съвремен-

ното развитие; 

 Активно взаимодействие с непра-

вителствени организации в 

страната и чужбина; 

 Участие в международни програ-

ми и инициативи; 

 Участие в проекти по Европейски 

програми; 

 Организирани ученически 

екскурзии; 

 Възможности за непосредствено 

общуване на английски и 

френски език с чуждестранни 

доброволци; 

 Съвременна компютърна база. 

 Разнообразни училищни празници 

и инициативи. 

ПП РР ИИ ЕЕ ММ     

след завършен VVІІІІІІ клас 

Профил  – природоматематически 

 

Профилиращи предмети  – 

информационни технологии, 

английски език, математика 

  

Изучаван втори чужд език –  

френски 

   

Приоритетни области 

 Засилване на чуждоезиковото 

обучение; 

 Компютърна подготовка и 

усвояване на информационните 

и комуникационни технологии; 

 Културен обмен и сътрудни-

чество с европейските страни; 

 Алтернатива за осмисляне на 

свободното време. 

Училището разполага с: 

 Четири компютърни зали, 
свързани с Интернет 

 Изградена безжична Wi-Fi мрежа, 
покриваща цялото училище 

 Зали за чуждоезиково обучение 

 Библиотека с българска и 
английска литература 

 Добра спортна база 

 Бюфет за топли закуски 

     

Извънкласни дейности: 

 Ученически парламент; 

 Младежки клуб на БЧК; 

 Формация за модерен балет; 

 Вокална група; 

 Клуб „Млад огнеборец”; 

 Спортни шейни; 

 Ежегоден международен културен 

обмен с Република Франция, 

Германия, Русия и Дания.  


