
Директор 092/62-47-26 

Канцелария - 092/62-41-69 

е-mail: pmg_vratsa@abv.bg 

http://pmg-vratsa.org 

Бул.”Демокрация”№18 

гр.Враца, 3000 

 

Прием  

2015-2016 г. 

VIII клас 

“Всяко дълго пътуване започва  

с една единствена стъпка”. 

Трудно е да направиш първата 

крачка сам, затова ние ти подаваме 

ръка. 

Затова ти казваме- ела при нас! 

Влез през вратата на ПМГ  

„ Акад. Иван Ценов”. 

Нека тя стане вратата на успеха 

за теб,  както стана за много 

други! 

 

СКЪПИ 

СЕДМОКЛАСНИКО! 

ПРИРОДО -МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  

“АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” ГР.ВРАЦА  

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  

“АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” ГР.ВРАЦА 

 

http://pmg-vratsa.org/ 

Тук ще те посрещне академична 

обстановка, която няма да намериш 

другаде. 

Ще ти преподават учители с опит, 

които продължават да са влюбени в 

работата си. 

Ще се радваш на хармонията между 

наука, спорт и забавление, която 

градим за теб. 

Тук ще имаш, всичко което 

предлагат и другите. И дори много 

повече, защото ПМГ - Враца означава 

стил в образованието, който не може  

да бъде постигнат на друго място.  

Това е моето 

училище! 



 

МАТЕМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК    

Профилиращи предмети: математика, физика 
и астрономия, английски език, информатика  

Брой паралелки - 2 

Брой ученици - 52 

Срок на обучение - 5 год. 

Балообразуващи предмети: 

 Оценката от НВО по български език и 

литература 

  Утроената оценка от НВО по Математика 

  Оценките по математика и български език и 
литература от удостоверението за завършен 
VII клас 

ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Профилиращи предмети: 

информатика, математика, английски език, 

Физика и астрономия 

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26 

Срок на обучение - 5 години   

Прием след завършен VII клас - 7 паралелки в профил “Природоматематически” 

Балообразуващи предмети: 

 Оценката от НВО по български език и литература 

  Утроената оценка от НВО по математика 

  Оценките по математика и български език и 

литература от удостоверението за завършен VII 
клас 

БИОЛОГИЯ И ЗО С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК    

Профилиращи предмети: биология и ЗО, химия и 
ООС, английски език 

Брой паралелки - 2 

Брой ученици - 52 

Срок на обучение - 5 год. 

Балообразуващи предмети: 

 Оценката от НВО по български език и литература 

  Утроената оценка от НВО по математика 

  Оценките по биология и ЗО и математика от 

удостоверението за завършен VII клас 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА С НЕМСКИ ЕЗИК  

Профилиращи предмети: география и икономика, 
информационни технологии, немски език, 
математика 

ХИМИЯ И ООС С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

Профилиращи предмети: химия и ООС, биология и ЗО, 
английски език, информационни технологии 

Брой паралелки - 1 

Брой ученици—26 

Срок на обучение - 5 год. 

Балообразуващи предмети: 

 Оценката от НВО по български език и литература 

  Утроената оценка от НВО по математика 

  Оценките по химия и ООС и математика от 

удостоверението за завършен VII клас 

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26 

Срок на обучение - 5 год. 

Балообразуващи предмети: Оценката от НВО по 
български език и литература 

  Утроената оценка от НВО по математика 

  Оценките по география и икономика и 
математика от удостоверението за завършен VII 
клас 



График на дейностите по приемането  
на ученици след завършен VII клас 

Провеждане на тестове по: 
• български език и литература - 20.05.2015 г. 
• математика - 22.05.2015 г.. 
Обявяване на резултатите от тестовете -  до 3.06.2015 г. 
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити- от 10.06.2015 г.-14.07.2015 г. 
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. и Писмено уведомяване на учениците за допускането им до 
участие в приема.  - от 16-19.06.2015 г. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 25.06.2015 г. 
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. -  26.06.2015 г. - 
30.06.2015 г.-  в ПМГ Враца 
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 03.07.2015 г. 
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. -  06-08.07.2015 г. 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - до 09.07.2015 г. 
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. - 10-14.07.2015 г. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 16.07.2015 г. 
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. -  17 - 20.07.2015 г. 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  - до 21.07.2015 г. 
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  - определя се от директора -  до 28.07.2015 г. 
Утвърждаване на осъществения държавен план прием. - до 31.07.2015 г. 


