
 
 

 
ПРИЕМ  

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС  

ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИЯТ ДЕВИЗ 

                       УЧИМ 

                                    ПЕЕМ 

                                              ТАНЦУВАМЕ 

                                                              РИСУВАМЕ 

       

 

                     ОЧАКВАМЕ ВИ! 

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Е      

С РЕШЕНИЕ № 584 от  20 август 2020 г  

През 2020/2021 

учебна година 

СУ „Св. св. Ки-

рил и Методий“ 

гр. Видин е 

включено в спи-

съка на инова-

тивните учили-

ща. Продължителността на проекта  

„И НЕКА МУЗИКАТА БЪДЕ С НАС” е 3 го-

дини. 

Училището е профилирано в областта на 

изкуствата – в него се обучават ученици по 

изобразително изкуство, музика и хореогра-

фия в избираеми учебни часове и профили. 

  

                        СУ,, Св. Св .Кирил и Методий“ 
••• 

Видин, ул. „Горазд“ 23 
••• 

(0898568681, 0898568682 
••• 

e-mail: sou6_vd@abv.bg 
••• 

   http://sukm-vidin.com  

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ 
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В КОИТО 
УЧАСТВА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ:  

 
MY GRANDMA’S TOYS“, „Играчките на моята баба“, 
„Еразъм+“ 2021 
„The Arts Ring“, „Пръстенът на изкуствата“, „Еразъм+“ 
2021 
Програма Еразъм+ 
ПУДООС 
Националната кампания „Чиста околна среда“ 
Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, 
Национална програма „Заедно за всяко дете“, 
Национална програма „Ученически олимпиади и 
състезания“, 
Национална програма „Информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 
предучилищното и училищното образование“, 
Национална програма „Без свободен час“ 
Национална програма „ИТ бизнесът преподава“  
Национална програма „Иновации в действие“ 
Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 
Проект „Образование за утрешния ден“ 

ЗАПОВЯДАЙТЕ 

mailto:sou6_vd@abv.bg
http://sukm-vidin.com
http://sukm-vidin.com/index.php/erasmus/
http://sukm-vidin.com/index.php/pudoos/
http://sukm-vidin.com/index.php/pudoos/
http://sukm-vidin.com/index.php/np_4_2019/
http://sukm-vidin.com/index.php/np_zaedno_vsqko_dete/
http://sukm-vidin.com/index.php/np_os/
http://sukm-vidin.com/index.php/np_os/
http://sukm-vidin.com/index.php/np-id-19/
http://sukm-vidin.com/index.php/podkrepazauspeh/
http://sukm-vidin.com/index.php/oud/


 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА - „МУЗИКА“  
с  разширено изучаване на английски 

език 
 

Профилиращи предмети 
• Музика 
• Информационни технологии 
Начин на балообразуване: 
• Резултат от изпит - НВО по БЕЛ  
• Резултат от изпит - НВО по математика  
• Резултат от изпит: Проверка на способ-
ностите по музика x2 
• Оценка по МУЗИКА от свидетелството 
за основно образование, изучавани в раз-
дел А от учебния план  
• Оценка по БЕЛ от свидетелството за 
основно образование, изучавани в раз-
дел А от учебния план. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА - 
„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“  

с разширено изучаване на  
английски език 

Профилиращи предмети: 
• Изобразително изкуство 
• Информационни технологии 
Начин на балообразуване: 
• Резултат от изпит - тест по БЕЛ  
• Резултат от изпит - тест по математика  
• Резултат от изпит: Проверка на способ-
ностите по изобразително изкуство x2 
• Оценка по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТ-
ВО от свидетелството за основно образова-
ние, изучавани в раздел А от учебния план  
• Оценка по БЕЛ от свидетелството за ос-
новно образование, изучавани в раздел А 
от учебния план. 

 
1 

Подаване на заявление за полагане на 
изпити за проверка на способностите 

26. 05 – 
27.05.2022 г.  

2 

Обявяване на списъци с разпределени-
ето на учениците по училища и зали за 
полагане на изпити за проверка на 
способностите. Писмено уведомяване 
на учениците. 

До 10.06.2022г 

3 

Провеждане на изпитите от национал-
ните външни оценявания по: 
Български език и литература 
Математика 
Чужд език (по желание на ученика) 

  
  
16 юни 9ч 
18 юни 9ч 
17 юни 9ч 

4 

Провеждане на изпити за проверка на 
способностите по: 
Изобразително изкуство 
Музика 

  
  
21 юни 2022 г. 
22 юни 2022 г. 

5 
Обявяване на резултатите то изпитите 
за проверка на способностите. 

До 28 юни 
2022 

7 

Получаване на служебна бележка с 
оценките от изпитите за проверка на 
способностите. 

До 01юли вкл. 

8 
Подаване на документи за участие в 
приема. 

05-07 юли 
2022 г. 

9 
Обявяване на списъците с приетите 
ученици на първи етап на класиране. 

До 12 юли 
2022 г. 

10 

Записване на приетите ученици на 
първи етап на класиране или подаване 
на заявление за участие във втори етап 
на класиране. 

13- 15юли  
2022 г. 

11 
Обявяване на списъците с приетите 
ученици на втори етап на класиране. 

До 20 юли  
2022 г. 

12 
Записване на приетите ученици на 
втори етап на класиране. 

21-22 юли 
2022 г. 

13 

Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след втори 
етап на класиране. 

 25 юли  2022г. 

14 
Подаване на документи за участие в 
трети етап на класиране. 

26-27 юли 
2022 г. 

15 
Обявяване на списъците с приетите 
ученици на трети етап на класиране. 

29 юли 2022 г. 

16 
Записване на приетите ученици на 
трети етап на класиране. 

01- 02август 
2022 г. 

17 

Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след трети 
етап на класиране. 

До 03 август 
2022 г. 

18 
Попълване на незаетите места след 
трети етап на класиране и записване. 

До 10 септем-
ври 2022 г. 


