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Прием за учебната 2022/2023 година



Прием след 7  клас 2022 /2023 учебна година

 Училището издава дипломи за завършено средно образование.
 Обучението се води от висококвалифицирани учители.
 Осигурява възможност за успешна реализация на своите възпитаници.

СУ “Св. св. Кирил и Методий” е училище  със 133 – годишна история

Училището разполага с модерна МТБ: 

*отлично оборудвани спец. кабинети с мултимедии и интерактивни дъски

* аула * 2 физкултурни салона 

* тенискорт                                                    * съвременна спортна база

* 5 компютърни зали с интернет * фитнес

* библиотека с комп.работни места и интернет достъп

* училищен стол * медицинско обслужване

* Wi-Fi свободна мрежа

Ежегодно в него се обучават над 900 ученици

.
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“Училището да се утвърди като привлекателен център за ефективно

обучение на учениците по чуждоезикова и профилирана подготовка,

засилена компютърна грамотност и гражданско образование,

поставяне на ученика в центъра на цялата дейност на учителя, грижа

и внимание за неговото обучение, развитие и реализация чрез

разработване и реализиране на проекти”.

МИСИЯ
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НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”

Проект „Иновативно училище”

НП „Квалификация“ 

НП „Иновации в действие“

Програма „Учебна компания” на Джуниър ачийвмънт

Проект е-Twinning

Проект „Училище за здраве”
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Програми и проекти:
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ЗA УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ 

СЛЕДНИЯТ ПРИЕМ

ПРОФИЛ“ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ НАУКИ“

ПРОФИЛ “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”
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Балообразуване:
Удвоени резултати от НВО по :
 Български език и литература
 Математика
и оценките от свидетелството за завършено основно образование по 
учебните предмети:

 Български език и литература
 Чужд език

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”
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ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

с интензивно изучаване на английски език

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

Иновативна паралелка

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

 английски език

 немски език

ЩЕ 
ИЗУЧАВАТЕ
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ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ НАУКИ”

Балообразуване:
Удвоените резултати от НВО по
 Български език и литература и
 Математика

и оценките от свидетелството за завършено основно 
образование по учебните предмети:

 Биология и здравно образование
 Информационни технологии
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ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ НАУКИ”

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

 биология и здравно образование

 химия и опазване на околната среда
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Ежегодно училището реализира успешен прием в профил 

“Природни науки“ след завършено основно образование. 

В курса на обучение е застъпено профилирано изучаване 

на биология и ЗО и химия и ООС. 
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ПРОФИЛ “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

Балообразуване:
Удвоените резултати от НВО по
 Български език и литература и
 Математика

и оценките от свидетелството за завършено основно образование 
по учебните предмети:

 Български език и литература
 Информационни технологии
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ПРОФИЛ “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

предприемачество

информационни технологии
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За обучението по Предприемачество са осигурени   квалифицирани 
учители и отлична материална база:
 два кабинета ;
 практикум във фирми и бизнес центрове;
 успешно се прилага програмата „Учебна компания“, обявена за най-

добра форма на практическо обучение по предприемачество от ЕК;
 работи се по програми на Джуниър ачийвмънт България.

За втора година нашето училище е част от Партньорската 

програма на JA „Иновативни и предприемчиви училища“.
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ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”

Балообразуване:
Удвоените резултати от НВО по
 Български език и литература и
 Математика

и оценките от свидетелството за завършено основно 
образование по учебните предмети:

 Български език и литература
 Информационни технологии
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ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

 информатика

 информационни технологии



Прием след 7  клас 2022 /2023 учебна година

За обучението по Информатика и Информационни технологии са 

осигурени   квалифицирани учители и отлична материална база:

 пет компютърни зали с 50 компютъра

 постоянен достъп до интернет

 локална мрежа между залите

 6 лаптопа с мултимедии 

 три интерактивни дъски

 удобни бюра и ергономични столове
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ПРИЕМЪТ ЗА ВСИЧКИ  ПРОФИЛИ  Е:

• Срок на обучение – 5 години.

• Брой ученици – 26 за всеки профил

ул.”Княгиня Евдокия” №41

тел/факс: 0331/6 47 87

e - mail: sskm12@abv.bg url: http://www.susskm.com



Прием след 7  клас 2022 /2023 учебна година

Всичко започва от училището

133 години история – това са страници, 
върху които пише, че гражданинът на 
България, гражданинът на Европа, 
гражданинът на света може да тръгне 
от тук.
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СУ “Св. св. Кирил и Методий”

гр. Асеновград 
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