
90. СУ
„Ген. Хосе де Сан Мартин“ 

Дейности
по приемане на ученици след 

VII клас за учебната 2022/2023 година



Първи етап
 Подаване на заявления за участие само по 

електронен път: https://infopriem.mon.bg/
 от всяко електронно устройство с достъп до 

интернет
от 05 юли  -  07 юли

https://priem.mon.bg/


Вход в системата



Първи етап – 
Участие в класирането

 Започва винаги от желанието в позиция №1 
и ученикът се класира на най-предната 
позицията, за която му стига бала 

 Учениците участват в класирането според 
бала и желанията, посочени в заявлението за 
кандидатстване по низходящ ред 

 Няма ограничение в броя 
                                        на желанията



Първи етап - 
Обявяване на списъците

 с приетите ученици на 
ПЪРВИ етап на класиране 

до 12 юли 
2022 г. 



Първи етап – 
Записване

 на първи етап на класиране

 или подаване на заявление за участие          
    във ВТОРИ етап на класиране в    
    училището, в което ученикът е  
    класиран на първи етап

от 13 – 15 юли 
       2022 г. 



Втори етап
 Желания НЕ се пренареждат

 Във втори етап на класиране, ученикът може да 
се класира на по-предно свое желание или на 
мястото си от първия етап на класиране 

 Ученикът не може да бъде класиран на 
последващо желание. 



Втори етап
 Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране

до 20 юли 

 Записване на приетите ученици на втори етап на 
класиране 

21 – 22 юли

 Обявяване на записалите се ученици след втори 
етап на класиране

25 юли 2022 г.



Трети етап
 Подава се заявление като на първи етап

26 – 27 юли 2022 г. 
 
 Могат да се впишат само паралелки, за  
    които има обявени свободни места. 

 При изтегляне на документи мястото на  
    ученика не се запазва.



Трети етап
Обявяване на списъците с приетите 
ученици на трети етап на класиране 

29 юли 2022 г. 

Записване на учениците, приети на 
трети етап на класиране 01 – 02 август

 
Обявяване записалите се ученици и 
броя на незаетите места след трети 
етап на класиране

до 03 август. 

Попълване на незаетите места след 
трети етап на класиране

до 10 септември



Необходими документи 
за записване на учениците 

в 90. СУ

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://infopriem.mon.bg/

https://priem.mon.bg/


Балообразуване



Профил 
„Природни науки“

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ
 

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
● БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ

● ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА

● АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 



Профил

„Предприемачески“

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

● ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

● ИНФОРМАЦИОННИ  
   ТЕХНОЛОГИИ

● ИСПАНСКИ ЕЗИК 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ
 

НА ИСПАНСКИ ЕЗИК



За въпроси:
тел. 0882515936
тел. 0882514429

Татяна Танова
зам.-директор УД


