
Училището разполага с: ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Ш Високо квалифицирани
специалисти с висше образование
и защитени ЛИС по специалноспа;

ш Две сгради с 33 учебни стаи и
кабинети, 2 физкултурни салона;

НЕОБХОДИМИАОКУМЕНГИ:
1. Заявление за масиране по образец

на училището;
2. Копие от свидетелство за завършено УЧИЛИЩЕТОпршд:

основнообразование; / Възможностиза участие в разнообразни
3. Медицинско удостоверение извънкласни форми;/ Безплатни учебници;/ Безплатен транспорт.СРОКОВЕ ЗА КАНАИААТОТВАНЕ:

за първи етап нащсиране:
подаване на документи от 05 до 07 юли
класиране до 12 юли
записване до 15 юли

за втори етап на класиране:
подаване на документи на 15 юли
класиране до 20 юли
записване до 22 юли

за щети етап на щсиране:
подаване на документ от 26 до 27 юли
класиране до 29 юли
записване до 2 август

Попълване на незаетите места след
третия етап

на класиране и записване - до
10.09.2022 г.

Контакти:

гр. Сунгурларе
обл. Бургас п.к. 8470

ул. “Георги димитров"На 21

Телефони за връзка:
05571/50-62 - директор

05571/52-33,50-70 -3аместник директори
05571/51-18 - Канцелария
05571/52-07 - Счетоводство

Факс:
05571/50-62

е-таП:
Бои-зипгипагесфаьуьг

Интернет страница:
пир://зоизцпвиг|аге.сот

СРЕДНОУЧИЛИЩЕ
“ХРИСТО БОТЕВ”

гг. СУНГУРЛАРЕ



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

за У||| кдас профидирано обучение:
„Софтуерни и хардуерни

науки“
26 ученика

Бадът за масиране се образува като сума от
точките от приемни изпити чрез тест по:
- бъдгарски език и дитература- удвоена;
- математика- удвоена;

+ оценките превърнати по скада в точки от
свидетедството за завършено основно
образование по:
- математика;
- информационнитехнодогии.

Срок на обучение - 5 години
Завършидитекурса на обучение подучават:
- дипдом за завършено средно

образование;

- възможност за свидетедство за
управдениена МПС категория “В”.

за У||| кдас по специадността:
.

“Техник в лозаровинарството”
26 ученика

Бадът за кдасиране се образува като сума от
точките от приемни изпити чрез тест по:
- бъдгарски език и Аитература-удвоена;
- математика- удвоена;

+ оценките превърнати по ска/ха в точки от
свидетедството за завършено основно
образование по:
- химия;
- биодогия и 30.

Срок на обучение - 5 години
Завършидитекурса на обучение подучават
сдедните документи:
- дипдом за завършено средно

образование;
- свидетеАство за !" степен на

професионаднаквадификация;
- свидетеАство за управдениена МПС

категория “Ткт” и “В”.

за У||| кдас по специадността:
„Горско и ловно стопанство“
Професия: „Техник-Аесовъд“

26 ученика

Бадът за масиране се образува като сума от
точките от приемни изпити чрез тест по:
- бъдгарски език и Аитература-удвоена;
- математика-удвоена;

+ оценките превърнати по скада в точки от
свидетедството за завършено основно
образование по:
- биодогия и 30;
- география и икономика.

Срок на обучение - 5 години
Завършидитекурса на обучение подучават
сдедните документи: :

- дипдом за завършено средно
образование;

- свидетедство за |" степен на
професионадна квадификация;

- възможност за свидетедство за
управдение на МПС категория “В”.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. СУНГУРЛАРЕ


