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Тел: /076/ 67 01 40; 67 01 20 
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e-mail:gp4e@mail.bg 

Organ iza t i on  

 

 
Гимназия с преподаване на 

чужди езици “Симеон Радев” 
Перник 

 
“Цветни мечти” 

Музика и аранжимент—Дарин Бърнев  

Текст—Людмила Джонева 

 

„Ние сме строителите на съвременна България“ 

http://www.simeonradev.org/
http://simeonradev.org/ckfinder/userfiles/files/CVETNI%20MECHTI%20-%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%9F%D0%A7%D0%95%20%D0%A1_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7_%2C%D0%B0%D1%80_%20%D0%94_%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%


 

 

 

 

Балообразуване 
 

 

 оценките от свидетелството за 

основно образование по български език 

и литература и математика  

 удвоените  резултати по български 

език и литература и удвоените  

резултати по математика от 

националното външно оценяване; 

 

 

Прием след 7 клас за учебната 

2022/2023г. 

 

Профил “Чужди езици” 

 Английски език с немски  език—1 

паралелка 

 Немски език с английски  език —2  

паралелки 

 Френски език с английски език—1  

паралелка 

 

Профил “Софтуерни и хардуерни  

науки” 

 Английски език с испански  език—1 

паралелка 

 Френски език с английски език—1 

паралелка 

 

 

График на дейностите по приемането на 
учениците в 8 клас 

Вид дейност Прием в 
VIII клас 

Подаване на документи за 

участие в приема на ученици по 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05 – 07 юли 

2022 г. 

Обявяване на списъците с 

приетите ученици на първи етап на 

класиране 

до 12 юли 

2022 г. 

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

13 – 15 юли 

2022 г. 

Обявяване на списъците с 

приетите ученици на втори етап на 

класиране 

до 20 юли 

2022 г. 

Записване на приетите ученици 

на втори етап на класиране 

21 – 22 юли 

2022 г. 

Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите 

места след втори етап на 

класиране 

25 юли 

2022 г. 

Подаване на документи за 

участие в трети етап на 

класиране 

26 – 27 юли 

2022 г. 

Обявяване на списъците с 
приетите ученици на трети етап на 
класиране 

29 юли 
2022 г. 

Записване на приетите ученици 
на трети етап на класиране 

01 – 02 
август 2022 

г. 

Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите 

места след трети етап на класиране 

до 03 август 

2022 г. 

Попълване на незаетите места 
след трети етап на класиране и 
записване 

определя се 
от 
директора, 
до 
10 .09.2022  


