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За нас децата са мисия, бъдеще, 
отговорност. Затова с общи усилия 
изградихме образователна структура със 
съвременен почерк и иновативен подход, 
но в основата й заложихме традицията и 
отдадеността към Родината. Постигнахме 
мотивираща учебна среда с будни и 
любознателни деца, с устремени и 
амбициозни преподаватели.

Готови сме за новите попълнения в 
нашата общност!



Прием за 8. клас
Двудневен престой в училище*

По време на двудневното преживяване в училище ученикът: 

• разглежда базата; 

• запознава се с учителите, учениците и дневния режим; 

• участва в дневните занимания на класа.

Учителите и училищният психолог:

• наблюдават поведението и навиците на ученика; 

• оценяват неговата готовност за прием в ЧГПНП „Асен Йорданов”;

• провеждат изпити, в съответствие с избрания профил, както и психологическа оценка 

чрез Векслер - WISC-IV (стандартизиран метод за когнитивна оценка):

  *Цената за кандидатстване за гимназия е €100.



За профил „Науки”
• английски език *

• български език

• математика 

• природни науки

* тестът е разработен от училището и измерва по-комплексни умения

Крайният сбор на точките от различните части на изпита е 100 т.

Изпитът дава възможност на кандидатите да покажат знанията и уменията, които 
са придобили и развили в училищна среда. Задачите измерват как учениците 
подхождат към проблеми, четене с разбиране, концентрация и аргументация. 
Изпитът се провежда в рамките на 2 часа, без почивка.



За профил „Предприемачество”

• английски език *

• български език

• математика 

• тест върху материал по История и цивилизация за 8. клас 

• тест по предприемачество

* тестът е разработен от училището и измерва по-комплексни умения

Крайният сбор на точките от различните части на изпита е 100 т.



Какво още изискваме: 
• разговор с родителите и обратна връзка от ръководството;

• средна оценка от предходен клас/първи срок

• предоставяне на грамоти, уверение за участие, резултати от състезания и 
олимпиади, други постижения. 

Психологическата оценка се изготвя от училищния психолог след разговор 
и/или тест Векслер.



Какво следва:
• изготвяне на становища от психолога и учителите относно резултатите на ученика;
• обратна връзка от ръководството към родителите в рамките на 10 дни след 
приключване на обследването;

• при необходимост - разговор с родителите относно условията за прием на ученика;
• подписване на договор за обучение. 



Примерни задачи от изпита
за кандидатстване за 8. клас

Български език

В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?            / 1т. /
А) По пътя се задаоха три малчугана, което беше неочаквано за всички ни.
Б) Картината принадлежеше на двамата съпрузи, ценители на изкуството.
В) Селянинът имал два сина, които решил да изпрати сами за дърва в гората.
Г) Тя беше отворила широко и петте прозорци, за да влиза свеж въздух.



Български език

Редактирайте текста, като отстраните допуснатите правописни и пунктуационни грешки, 
както и грешките при членуване.      /  17т.  /
История на искуството е история на всеки вид художественна деиност или творби 
произведени от хората в визуална форма с естетическа както и комоникативна функция 
като изразява идей, емоций и определен светоглет. Расширяването на списъкът на 
главните искуства през 20. век достига до девет: архитектура, танц, склуптута, музика, 
живопист, литература, кино, фотографиа и комикси.

Разтълкувайте с 2-3 изречения израза За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла.

 / 5т. /

Примерни задачи от изпита
за кандидатстване за 8. клас



Предприемачество:

Семеен месечен бюджет. / 5т. /
а) Какви са приходите и разходите в едно семейство? Използвайте примерни суми.
б) Проблем ли е, ако общата сума на разходите надхвърля тази на приходите? Защо?
в) Как можем да оптимизираме бюджета в такъв случай? Дайте конкретни примери. 

Приходи Сума Разходи Сума

ОБЩО: ОБЩО:

Примерни задачи от изпита
за кандидатстване за 8. клас



Предприемачество:

Представете си, че сте предприемач в България. Отговорете на следните въпроси, 
които ще ви помогнат да съставите кратък примерен бизнес план.      / 10т . /
а) Коя потребност на хората ще задоволите? 
б) Как? Каква е вашата идея? Какъв продукт ще предложите? 
в) Опишете стъпките (поне 4) за създаване на вашия бизнес. 
г) Опишете ресурсите (хора, пари, знания), от които се нуждаете, за да реализирате 
идеята си. 

Целият примерен тест можете да изтеглите тук.

Примерни задачи от изпита
за кандидатстване за 8. клас

https://docs.google.com/document/d/1qNEQQpBoV4uN48fsJDx0TS86v00PWU1r/edit


Стъпки за кандидатстване

Свържете се с нас за среща на тел. +359 2 9977 454 
или на имейл office@tzarsimeon.bg
Ще получите детайлна информация за училището, както и насоки по 
процедурата за кандидатстване.

Попълнете заявление. 
Онлайн формуляр за кандидатстване или формуляр, който можете да 
изтеглите от ТУК.
Изберете правилния формуляр според класа, за който детето ви 
кандидатства – подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас.

Ученикът прекарва 2 дни в училище.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCx2ALifEr43L8uALi-gzQJDc_VMgP6GeTRziEVYlTi4Lf8A/viewform
https://tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2022/01/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-2022.pdf


Среща с ръководството за получаване на обратна връзка.

Документи, които трябва да ни изпратите на office@tzarsimeon.bg.
Сканирани страниците от оригиналния ученически бележник или 
снимка на онлайн дневник „Школо”, удостоверяващи среден успех за 
края на първи срок/учебната година.

Подписване на договор

При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното 
приобщаване на ученика към общността на ЧГПНП „Асен Йорданов”. По време на 
периода се работи в пряка връзка с родителите, като им се предоставя системна 
информация относно приобщаването на детето.

Стъпки за кандидатстване



Стипендии за прием за 8. клас

% Стипендия Оценка Вътрешен изпит Допълнителни
участия Други

100%
стипендия

Диплома основно 
образование

- над 5,75

вътрешен изпит
над 90%

класиране на 
олимпиади, призови 
места на състезания, 

конкурси

Годишен доход на 
родителите под 

нивото на средния 
годишен за член на 

семейство

75%
стипендия

Диплома основно 
образование -

между 5,50 и 5,75

вътрешен изпит
над 80%

заслуги, грамоти, 
състезания, 

олимпиади, изяви

Годишен доход на 
родителите под 

нивото на средния 
годишен за член на 

семейство

50%
стипендия

Диплома основно 
образование -

между 5,50 и 5,75

вътрешен изпит
над 70%

участие в олимпиади, 
състезания, конкурси

Годишен доход на 
родителите под 

нивото на средния 
годишен за член на 

семейство

25%
стипендия

Диплома основно 
образование -

между 5,25 и 5,50

вътрешен изпит
над 60%

Годишен доход на 
родителите под 

нивото на средния 
годишен за член на 

семейство



Често задавани въпроси и отговори

1. Върху какъв материал е изпитът?
Изпитът за профил „Науки” за кандидатстване в 8. клас включва въпроси от предметите 
български език, английски език, математика и природни науки.
Изпитът за профил „Предприемачество” за кандидатстване в 8. клас включва въпроси 
от предметите  български език, английски език, математика, човек и общество и 
предприемачество. 
Материалът, който се обхваща в изпита, се съобразява с периода на провеждането му.

2. Има ли някаква подготовка за кандидатстване?
Не предлагаме курсове или подготовка. Ние използваме теста, за да опознаем нашите 
ученици, да преценим как можем да ги подкрепим адекватно и да подпомогнем тяхното 
израстване.

3. Кога излизат резултатите от тестовете?
Резултатите от изпита излизат до 10 дни от датата на провеждане.



Успех!


