
Средно училище 

„Св. св. Кирил и Методий“ 

гр.Козлодуй 

 

Скъпи седмокласници, 

 

Ако искате 

да вземете от мъдростта на 

училището, да оставите в него 

мигове от детството си, да 

срещнете приятели за цял  

живот и да го наречете  

“моето училище”, 

елате при нас ! 

 

За повече информация: 

гр.Козлодуй, 
ул.“Тодор Каблешков“ №1 

тел: 0973/8086 
e-mail: kim_kozloduy@abv.bg 

www.kim-kozloduy.com 
 

Предизвикателствата на  

профилираните паралелки: 

 подготовка за висшите училища 

още от VIII клас чрез задълбочено 

изучаване на профилиращите 

учебни предмети 

 компетентно педагогическо       

ръководство 

 висок процент на реализация в 

престижни висши училища 

 възможност за избор на разнооб-

разни професии във важни за  

обществото области 

Средно училище  

„Св. св. Кирил и Методий“ 

гр.Козлодуй Ви предлага: 

 сериозен учебен процес, модерно и 

достъпно обучение 

 мотивирани учители 

 атмосфера на сътрудничество,     

поощряваща личната инициатива 

на всеки ученик 

mailto:kim_kozloduy@abv.bg


Профил  

„Математически“ 

Една паралелка с 26 ученици   

Профилиращи     предмети: 

 Математика 

 Физика и астрономия 

Балообразуване:  

утроеният резултат от НВО по мате-
матика и резултатът от НВО по БЕЛ 
плюс оценките от свидетелството за 

основно образование по математи-
ка и физика, превърнати по скала в 

точки. 

 

Профил  

„Хуманитарни науки“ 

Една паралелка с 26 ученици   

Профилиращи предмети: 

 Български език и литература  

 История и цивилизация 

Балообразуване: 

утроеният резултат от НВО по БЕЛ 
и резултатът от НВО по математика 

плюс оценките от свидетелството за 
основно образование по БЕЛ и ис-
тория, превърнати по скала в точ-

ки. 

 

ДОКУМЕНТИ  

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

За участие в държавния план-прием в 

VIII клас учениците, успешно завършили 

VII клас, подават следните документи: 

1. Заявление за участие в класиране по 

образец с подредени желания 

2. Копие на свидетелство за завършено 

основно образование 

 

Важно: При подаване на копията на до-

кументите учениците представят ори-

гиналите им за сверяване на място от 

длъжностните лица. 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ  

 

дейност срок 

Провеждане на тестовете 

по:

 

Български език и лите-

ратура 

Математика 

 

 

Съгласно запо-
вед на МОН 

Обявяване на резултатите 

от тестовете 

До 26 юни  

2020 г. 

Подаване на документи за 

участие в приема 

03 - 07 юли  

2020 г. 

Обявяване на списъците с 

приетите  ученици  на пър-

ви етап на класиране 

До  

13 юли 2020 г. 

Записване на приетите уче-

ници на първи етап на кла-

сиране или подаване на за-

явления за участие във вто-

ри етап на класиране 

До  

16 юли 2020 г. 

Записване на приетите уче-

ници на втори етап на кла-

сиране 

До  

22 юли 2020 г. 

Подаване на заявления за 

участие в трети етап на кла-

сиране 

24 - 27 юли  

2020 г. 

Записване на приетите уче-

ници на трети етап на кла-

сиране 

30 юли  2020 г. 

Обявяване на записаните 

ученици и броя на незаети-

те  места след трети етап на  

класиране 

03 август 2020 г. 

Попълване на свободните 

места след трети етап на 

класиране и записване 

до 10 септември 

2020 г. 


