
ПРИЕМ 2020/2021 г. 

Спортно училище 

“Ген. Владимир Стойчев” 
 

 

Инвестицията в спорта, 

инвестиция в бъдещето  

на вашите деца. 
 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 

     Качествена общообразователна, 
спортна подготовка и професионална 

подготовка - помощник—треньор.  

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП: 

     Висококвалифицирани преподава-
тели по вид спорт, общообразовател-

на и професионална подготовка. 

УЧЕБНА БАЗА: 

     Самостоятелна учебна сграда в 
близост до спортната база. Просторни 
класни стаи, част от които с интерак-
тивни дъски и мултимедия, кабинети 
по биология, физика и химия, компю-
търни зали, библиотека,  лекарски ка-

БИТОВА БАЗА: 

     Два блока общежитие в района на    
училището, за ученици от страната. 
Стаи с три легла и самостоятелен са-

нитарен възел. Столово хранене: обяд 
и вечеря за всички ученици. 

Кандидатите полагат  
изпит за проверка  

на двигателните  качества и спортно-
техническите умения 

по нормативи за вида спорт. 
 

Прием на документи  I тур:  

16-19.06.2020г. в училището  

от 8:30-15:00 часа 

 или сканирани на ел. поща: 
gvs_online@abv.bg /получава се вх.номер/ 

Прием на документи II тур:  

04-06.08.2020 г. в училището  

от 8:30 - 15:00 часа 

 или сканирани на ел. поща: 
gvs_online@abv.bg /получава се вх.номер/ 

Изпити  I тур: 

22, 23, 24, 25, 26.06.2020 г.   

Изпити II тур: 

10, 11, 12, 13.08.2020г.  

По график се провеждат медицински, 
координационни, моторни измерва-

ния, специални и общофизически тес-
тове.  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

    За учебна 2020/2021 г. училището            
приема кандидати: 

  ДПП за 6, 7, 8 клас; 

  Свободни места за 7, 8, 9, 10клас. 

 

      

 След първи тур: 01-03.07.2020 г.  

от 8:30 до 16:00 часа.  

  След втори тур: 18-21.08.2020г.  

от 8:30 до 16:00 часа. 

Гр. София 1113; 

Район: “Младост”; 

Бул. “Асен Йорданов” №2; 

Директор: 02/8706095;  

Канцелария: 02/8703481;  

Ел. поща: gvs_online@abv.bg 

Сайт: https://sugvs-sofia.com/  

https://sugvs-sofia.com/


1. Заявление по образец , подпи-
сано от кандидат и родител. Пуб-
ликувано на сайта на училището  

/или на място в училище/.  

2. Заявление за желаната профе-
сия  за VIII клас. Публикувано на 
сайта на училището /или на място в 
училище/.  

3. Копие на ученическа книжка, 
подписано от родител или слу-
жебна бележка в кой клас е кан-
дидатът.  

4. Медицинско свидетелство и 
ЕКГ /на бланка за медицинско за 
работа/. 

5. Застраховка „Злополука“ за 
дните на изпита. Има застрахова-
тел на място в училището при пода-
ване на документите. 

 6. Оригинал на акт за раждане 

 /за справка/. 

       Забележка: Ученикът може да 
кандидатства за два спорта.  

   При записване се представя ориги-
нал на удостоверение за завършен 
клас или оригинал на свидетелство 
за основно образование. 

Необходими документи: 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН–ПРИЕМ 
ЗА УЧЕБНА 2020/2021г. 

гр. София, бул. "Асен Йорданов" №2, 
тел./факс 02/ 870 34 81 

Наименование на вида 
спорт 

Брой ученици по вид спорт 
VІ 

клас VІІ клас VІІІ 
 клас 

1. Акробатика 1 1 0 
2. Баскетбол 5 5 3 
3. Бокс 3 2 1 
4. Борба кл. стил 3 2 1 
5. Борба св. стил 3 2 1 
6. Волейбол 5 2 5 
7. Гребане 6 6 1 
8. Джудо 6 6 1 
9. Самбо 3 2 1 
10.Кану каяк 4 5 3 
11.Лека атлетика 0 3 2 
12.Плуване 3 3 1 
13.Спортна г-ка 4 2 1 
14.Спортна стрелба 3 3 2 
15.Художествена г-ка 3 0 0 
16.Хандбал 0 3 1 
17.Футбол 6 7 2 
18.Карате 0 4 3 
Общ брой места 58 58 29 

Брой паралелки 2 2 1 


