
За Вас, седмокласници! 

Природоматематическа гимназия “Гео Милев” 

обявява 

следния прием на ученици след завършен VII клас  

за учебната 2016/2017 година 

 

Профил 

Брой ученици 
Изпитни 

предмети 

Балообразуващ 

предмет общо 
мом-

чета 

моми-

чета 

Информатика с 

английски език 
52 - - 

бълг. ез. и 

литература, 

математика 

математика, бълг. 

език и литература 

Информацион-

ни технологии 

с английски 

език 

26 - - 

бълг. ез. и 

литература, 

математика 

математика, бълг. 

език и литература 

Математика с 

английски език 
26 - - 

бълг. ез. и 

литература, 

математика 

математика, бълг. 

език и литература 

Биология с 

английски език 
26 - - 

бълг. ез. и 

литература, 

математика 

математика, 

биология и 

здравно 

образование 

 

Балообразуването е в съответствие с Наредба 11 на МОН, 

съответната извадка от която е дадена по-долу: 

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.  

за приемане на ученици в държавни и в общински училища 
Обн. - ДВ, бр. 29 от 05.04.2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 08.09.2006 г., в сила 

от 08.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 74 от 14.09.2007 г.; в сила от 14.09.2007 г.; 

изм. и доп., бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм. и доп., бр. 

73 от 11.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 58 от 29.07.2011 

г., в сила от 29.07.2011 г.; изм., бр. 82 от 20.09.2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 

11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г. 

Издадена от министъра на образованието и науката 



… 

Раздел II 

Приемане на ученици в VIII клас 

Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм., бр. 

58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.) (1)  

Балът за класиране се образува за: 

… 

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) профили 

"Природоматематически" и "Технологичен" - като сбор от: оценката от 

теста по български език и литература; утроената оценка от теста по 

математика; оценката по математика от удостоверението за завършен 

седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет; 

… 


