
Важни моменти:
Прием след основно 

образование
за учебната 2022/2023 година

СУ „К. Константинов“ – Сливен 



Дейности, които осъществяват ученици и родители:

14 юни 2022 година:

Национално външно оценяване по български език и литература

16 юни 2022 година:

Национално външно оценяване по математика

10 юни 2022 година:

Получаване на служебна бележка с разпределение на учениците по зали (съдържа входящ номер и код за достъп)



Важно за НВО:

Учениците се явяват до 08:20 часа, както следва:

• от зала 1 до 6 на северния вход;

• от зала 7 до 12 на южния вход.

Носят:

• Служебна бележка;

• Ученическа лична карта със снимка;

• Черен химикал;

• Молив, гума, линия, пергел и триъгълник (за изпита по математика);

Продължителност:

• Модул 1 – 60 минути

• Модул 2 – 90 минути



Дейности, които осъществяват ученици и родители:

От 03 до 21 май 2022 година:

- За ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни

потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за 

настаняване от семеен тип:

 Подават заявления за насочване от комисия, определена от Регионалното управление 

на образованието – Сливен – бул. «Братя Миладинови» 18, стая 211

- За ученици със СОП:

 Подават заявление в РЦПППО – ул. «Великокняжевска» 18



Дейности, които осъществяват ученици и родители:

до 28 юни 2022 година:

Обявяване на резултати от НВО - https://priem.mon.bg/

5-7 юли 2022  година:

Подаване на документи за участие в приема на ученици - https://priem.mon.bg/

При кандидатстване за професионално образование се прилага медицинско свидетелство от личния лекар.

до 12 юли 2022 година:

Обявяване на списъците с приети ученици на първи етап на класиране.

до 20 юли 2022 година:
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

13-15 юли 2022 година:

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

във втори етап на класиране. (Ученикът не губи мястото си в класирането!)



Дейности, които осъществяват ученици и родители:

до 20 юли 2022 година:

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

25 юли 2022 година:
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

26 – 27 юли 2022 година:

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

29 юли 2022 година:
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

01-02 август 2022 година:
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.



Важни моменти:

Възможности за избор след основно образование:

• Обучение по профил в профилирани паралелки:

- избор на профил – природни науки, математически, софтуерни и хардуерни науки, чужди езици и 

хуманитарни науки (в град Сливен);

- задълбочено изучаване на профилиращи предмети във втори гимназиален етап.

• Обучение по специалност от професия в професионални паралелки (приоритетно за държавата, около 60% от 

местата):

- придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация.

Начини на изучаване на чужди езици:

Интензивно изучаване на чужд език – 18 часа седмично в VІІІ клас;

Разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично в VІІІ клас;

Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 4 часа седмично в VІІІ клас.



Важни моменти:

Държавен план-прием в град Сливен:

• СУ „Хаджи Мина Пашов“ – 1 профилирана паралелка (без интензивно и без разширено изучаване на чужд език);

• СУ „Пейо Яворов“ – 1 професионална паралелка (без интензивно и без разширено изучаване на ЧЕ);

• СУ „Йордан Йовков“ – 1 професионална паралелка (разширено изучаване на английски език);

• СУ „Константин Константинов“ – 1 професионална паралелка (разширено изучаване на английски език);

• ППМГ „Добри Чинтулов“ – 5 профилирани паралелки (интензивно изучаване на чужд език);

• ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – 5 профилирани паралелки (интензивно изучаване на чужд език); 

• ПХГ „Дамян Дамянов“ – 1 профилирана (интензивно изучаване на ЧЕ) и 1 професионална паралелка (разширено 

изучаване на ЧЕ);



Важни моменти:
Държавен план-прием в град Сливен:

• ПГ по хотелиерство и туризъм „Акад. Н. Неделчев“ – 4 професионални паралелки (разширено изучаване на ЧЕ);

• ПГИ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – 5 професионални паралелки (разширено изучаване на ЧЕ);

• ПГ по механотехника – 5 професионални паралелки (без интензивно и без разширено изучаване на ЧЕ);

• ПГ по електротехника и електроника „Мария Кюри“ – 2 професионални паралелки (разширено изучаване на ЧЕ 

в 1 паралелка и без интензивно и без разширено изучаване на ЧЕ в 1 паралелка);

• СПГ по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ – 3 професионални паралелки (разширено изучаване на 

ЧЕ в 1 паралелка и без интензивно и без разширено изучаване на ЧЕ в 2 паралелки);

• ПГ по текстил и облекло „Добри Желязков“ – 6 професионални паралелки (без интензивно и без разширено 

изучаване на ЧЕ).



Важни моменти:

Балообразуване – общо 500 точки:

• НВО по български език и литература – 100 т., умножени с коефициент от 1 до 3, определен от училището;

• НВО по математика – 100 т., умножени с коефициент от 1 до 3, определен от училището;

(Общо от НВО – 400 точки)

• Оценката от първи учебен предмет от свидетелството за основно образование, превърната в точки – 50 т. 

• Оценката от втори учебен предмет от свидетелството за основно образование, превърната в точки – 50 т. 

Скала за преобразуване на оценка в точки за предметите от Свидетелството за основно образование:

• Отличен 6 – 50 точки

• Много добър 5 – 39 точки

• Добър 4 – 26 точки

• Среден 3- 15 точки.



Важни моменти:
Примерно балообразуване:

Броят точки от 
НВО по БЕЛ се 
умножават с 3.

Броят точки от 
НВО по 
математика

Преобразува се оценката в точки от 
съответния учебен предмет, включен в 
свидетелството за основно 
образование



Важни моменти:
Панорама на образованието – Сливен

http://ruo-sliven.org

Портал за кариерно ориентиране:

https://orientirane.mon.bg/

Център за кариерно ориентиране:

Златина Илиева - 0887247958



Прием след основно образование в СУ „К. Константинов“ – Сливен:

Учениците, които желаят да продължат образованието си в нашето училище, трябва да кандидатстват по 

определения ред и да участват в класирането.

Прием в специалност „Спедиция, транспорт и складова логистика“ от професия „Спедитор-логистик“. 

Предимства:

- Придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация, която дава 

възможност за успешна реализация;

- Придобива свидетелство за правоуправление на МПС, категория В;

- Обучението по английски език по учебен план с разширено изучаване на езика в Х клас разширява и допълва 

компетентностите за ниво В1.



Прием след основно образование в СУ „К. Константинов“ – Сливен:

Изучават се следните предмети:

- Стокознание

- Информационни системи в транспорта

- Бизнескомуникации в логистиката

- Логистика

- Финансови икономически анализ и контрол

- Обща теория на счетоводната отчетност

- Маркетинг

- Спедиционна дейност

- Транспортно и търговско право

Съгласно Държавния образователен стандарт за професията:



Прием след основно образование в СУ „К. Константинов“ – Сливен:

Какво работи спедиторът?

Спедиторът-логистик изпълнява дейности, свързани с:

- планиране, договаряне, организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта, 

- консолидацията, складирането, обработката, пакетирането и дистрибуцията на стоки. 

- осъществява спомагателни услуги, като деклариране на стоките, осигуряване застраховка на стоките, 

събиране и осигуряване наплащания, осигуряване на документи за стоките и други, както и 

консултантски услуги, свързани тези дейности.

Съгласно Държавния образователен стандарт за професията:



Прием след основно образование в СУ „К. Константинов“ – Сливен:
Съгласно Държавния образователен стандарт за професията:



За консултации и съдействие:

- Класен ръководител

- Диляна Малакова – педагогически съветник, dmarinova@kkonstantinov.com

- Дора Тодорова – заместник-директор, dtodorova@kkonstantinov.com

- Весела Паскалева – директор, vpaskaleva@kkonstantinov.com

Телефон: 044 667519

РУО – Сливен:

• Светла Драганова – старши експерт организация на средното образование – 044 611 011

• Диана Дякова – старши експерт по информационно обслужване – 044 611 354

• Ива Тарогошева – старши по професионално образование – 044 611 004


