
 

 

ПРОФИЛ 

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ 
НАУКИ 

една паралелка с разширено изучаване на 

чужд език (английски) - 26 ученици. 

 Компетентности в областта на: 

 съвременни езици за програмиране; 

  интернет и уеб технологии; 

 графичен дизайн и предпечатна подго-

товка; 

 видеообработка и компютърна анима-

ция; 

 администриране на електронни платфор-

ми и web сайтове; 

 управление на бази данни  и разработка 

на функционални приложни програми; 

 Задълбочена подготовка по информатика, 

информационни технологии, математика 
и английски език; 

 Качествена подготовка по всички общо-

образователни предмети; 

 Възможности за продължаване на образо-

ванието във всички учебни заведения в 

България и чужбина. 

ГРАФИК 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ 

Подаване на документи за учас-

тие в приема на ученици по На-

редба № 10 от 01.09.2016 г. 

03 - 05.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на списъците с прие-

тите ученици на първи етап на 

класиране 
до 13.07.2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици 

на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за учас-
тие във втори етап на класиране 

до 16.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на списъците с прие-

тите ученици на втори етап на 

класиране 
до 20.07.2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици 

на втори етап на класиране 
до 22.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на записалите се уче-

ници и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране 
23.07.2020 г. 

Подаване на документи за учас-

тие в трети етап на класиране 

24.07 -27.07.2020 г. 

вкл. 

Обявяване на списъците с прие-

тите ученици на трети етап на 

класиране 

29.07.2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици 

на трети етап на класиране 
30.07.2020 г. 

Обявяване на записалите се уче-

ници и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране 

до 03.08.2020 г. 

Попълване на незаетите места 

след трети етап на класиране и 

записване 

до 10.09.2020 г. вкл.  

Утвърждаване на осъществения 

държавен план прием до 14.09.2020 г.  

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 В сферата на най - бързо развиващия се и 

високоплатен ИТ сектор; 

 Електронните медии; 

  Административното обслужване; 

 Собствен бизнес. 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

 Удвоеният брой  точки от изпита за 

кандидатстване по Български език и 
литература; 

 Удвоеният брой  точки от изпита за 

кандидатстване по Математика; 

 Оценката по Математика от 

Свидетелството за основно образование; 

 Оценката по Английски език от 

Свидетелството за основно образование. 



За контакти  

3200 гр. Бяла Слатина 

ул. „Климент Охридски“, № 36 

Директор: Тел. 0915 / 8 32 65  

Канцелария: тел.  0915 / 8 20 81  

e-mail: sou_bsl@abv.bg 
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