
90. СУ
„Генeрал Хосе де Сан Мартин“



ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

на 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

VII клас

14 юни – Български език и литература    

16 юни – Математика 

НАЧАЛО - 10:00 часа



№ ДЕЙНОСТ Срок

1. Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни вкл. 

2. Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

от 05 до 07 юли
вкл.

3. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране 

до 12 юли
вкл.

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

до 13 – 15 юли
вкл. 

5. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране 

до 20 юли
вкл.

6. Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране 

21 – 22 юли
вкл.

ГРАФИК на ДЕЙНОСТИТЕ

ПРИЕМ след завършено ОСНОВНО

образование



№ ДЕЙНОСТ Срок

7. Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

8. Подаване на документи за участие в трети етап 

на  класиране

26 – 27 юли 2022 г. 

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране 

29 юли 2022 г. 

10. Записване на учениците, приети на трети етап 

на класиране

01 – 02 август

вкл.

11. Обявяване записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август

вкл.

12. Попълване на незаетите места след трети етап 

на класиране

до 10 септември
вкл.

ГРАФИК на ДЕЙНОСТИТЕ

ПРИЕМ след завършено ОСНОВНО 

образование



№ ДЕЙНОСТ Срок

1. Подаване на заявление за полагане на изпити 

за проверка на способностите 

26 – 27 май 2022 г. 

2. Провеждане на изпити за проверка на 

способностите по:  

● изобразително изкуство  

● музика  

● спорт 

21 юни 2022 г. 
22 юни 2022 г. 
23 – 24 юни 2022 г.  

3. Обявяване на резултатите от изпитите за 

проверка на способностите  до 28 юни 2022 г. 

ГРАФИК на ДЕЙНОСТИТЕ

ПРИЕМ след завършено ОСНОВНО 

образование



Подаване на заявления 

онлайн в:

Единна информационна система 

за изпити и прием

https://priem.mon.bg/

Екипът на 90. СУ е в готовност да Ви 

съдейства в процеса 

на кандидатстване онлайн!

https://priem.mon.bg/


Необходими документи за 

записване
(за всеки един етап)

1. Заявление за записване по образец на 90. СУ

2. Свидетелство  за завършено ОСНОВНО образование –

оригинал

3. Копие на акт за раждане (за сверяване)

Екипът на 90. СУ е в готовност да Ви съдейства

в процеса по кандидатстване онлайн!

Подаване на заявления по интернет : https://priem.mon.bg/



Профил 

„Природни науки“

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ 

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

● БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

● ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА

● АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 



Първи чужд 
език

Втори чужд 
език

Балообразуващи 
предмети

Английски 
език

Испански 
език

1. Брой точки от НВО БЕЛ х 1

2. Брой точки от НВО по 

МАТЕМАТИКА х 3

3. оценка по БИОЛОГИЯ и ЗО

4.  оценка по ХИМИЯ И ООС

Профил – „Природни науки“



90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“
създава уникална среда за обучение на всички ученици –

център “раСТЕМ в света на науките”

Включва зони  с различни режими на учене



Зона “СЪРЦЕ”
Учениците дискутират, 
споделят и презентират. 
Разполага с два 
амфитеатъра, обърнати 
към видеостена и голяма 
сцена. 



Лаборатория ЕВРИКА
място за научни 
изследвания, 
експериментиране и    
наблюдение



Зона “Сътворение”
Учениците работят в групи, 
търсят  и обработват информация, 
планират и творят



Зона “Мейкърспейс”
Място за творческа дейност с 3 D принтер, 
Leggo, Ардуино, Виртуална реалност



Мозъчен хъб  - зона за генериране на идеи



Зона “Слънце”
Място за

сетивата
отдих

презареждане



Учене през “Големи 
въпроси”

● интегрира дисциплини от различни предметни области

● провокира мотивираност и любопитство у учениците, 

● включва експериментиране и изследване

● създаване и представяне на финален продукт

● завършва с автентично оценяване и рефлексия



✔гъвкава технологична среда.

✔всеки ученик  има достъп до устройство за учене

✔персонален профил 

✔непрекъсната комуникация с учителите 

✔работа в classroom и своевременна подкрепа.

1:1



Профил

„Предприемачески“

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

● ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

● ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ

● ИСПАНСКИ ЕЗИК 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ 

НА ИСПАНСКИ ЕЗИК



Първи чужд 
език

Втори чужд 
език

Балообразуващи 
предмети

Испански
език

Английски
език

1. Брой точки от НВО БЕЛ х 2
2.Брой точки от НВО по 

МАТЕМАТИКА х 2
3. оценка по ГЕОГРАФИЯ И 

ИКОНОМИКА

4.  оценка по 
ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Профил – „Предприемачески“



Участия и инициативи: 

Състезания 

Конкурси



Участия и инициативи: 
● Световна седмица на 

предприемачеството 
● Гост-лектори в часовете



Участия и инициативи: 

Други:
Съвместни проекти за професионално  
ориентиране с фондация “Стъпка за 
България” 

- Брейнсторминг сесии

Учебна компания



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!

Телефони за въпроси:

0882515936

0882514429
0882514429


