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РЕД И УСЛОВИЯ  

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

В ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ – гр. Стара Загора 

 

ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ – гр. Стара Загора предлага възможност за 

образование в VIII и IХ клас за учебната 2021/2022 година по следните професии: 

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ 

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ 

За определените с държавен план-прием места в VIIIклас могат да кандидатстват ученици, 

които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, 

които не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината на кандидатстване.  

Приемането на учениците се извършва въз основа на желанията на учениците и при 

отчитане резултатите от:  

1. НВО по Българки език и литература, математика.  

2. Оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета от раздел 

А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет (Наредба №10 от 01.09.2016г. 

за организация на дейностите в училищното образование).  

Лица, които не са посещавали училище, както и лица прекъснали обучението си през 

минали години, желаещи да продължат в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ се записват в 

самостоятелна форма на обучение. В случай, че постъпват в IX или всеки следващ клас – 

приравняват учебния план чрез полагане на изпити.  

1. Успешно завършилите Х клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ получават 

удостоверение за завършен първи гимназиален етап, което дава възможност за продължаване на 

средното образование.  

2. Успешно завършилите ХII клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ получават 

удостоверение за завършен втори гимназиален етап.  
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3. Успешно завършилите ХII клас в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ и успешно 

положили държавни зрелостни изпити получават диплома за средно образование, която дава 

възможност за продължаване на образованието във висше учебно заведение.  

 


