
ПРИЕМ СЛЕД 8-МИ КЛАС 
 

Уважаеми ученици и родители, 

Информираме Ви, че в периода от 03.07.2013 год. до 05.07.2013 год. се подават документи за 
участие в първи етап на класиране в избраното училище. 

Учениците имат право да кандидатстват в неограничен брой училища, като във всяко 

поотделно подават следните документи: 

1.  Заявление за участие в класиране по образец на училището; 

2. Копие на свидетелството за завършено основно образование(представя се за сверяване и 
оригиналът на документа); 

3. Копие на медицинско свидетелство при кандидатстване в професионални гимназии, издадено 
от лекуващия лекар на ученика(представя се за сверяване и оригиналът).  

 Класирането се извършва от съответното училище, като всеки етап на класиране приключва със 
записване, ако мястото съответства на желанието на кандидата. 

 Графикът за осъществяване на приема на учениците, завършили основно образование, е 

следният: 

ДЕЙНОСТИ СРОК 

1. Подаване на документи за участие в първи етап на   класиране. 03.07–05.07.2013 г. 

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи  етап на 
класиране. 

до 08.07.2013 г. 

3. Записване на приетите ученици на първи етап на  класиране или 
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 

09.07.2013 г. 

4. Обявяване на списъците с приетите ученици и броя на незаетите 
места след първи  етап на класиране.     
    

до 10.07.2013 г. 

5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране. 11.07.2013 г. 

6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 
класиране. 

до 15.07.2013 г. 

7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 16.07.2013 г. 

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 
след втори етап на класиране.      
    

до 18.07.2013 г. 

9. Подаване на документи за участие в трети етап на  класиране.
   

19.07.2013 г. 

10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на 
класиране. 

22.07.2013 г. 

11. Записване на приетите ученици на трети етап на  класиране.
  

23.07.2013 г. 

12. Обявяване на записалите се ученици и броя  на   незаетите 
места след трети етап на класиране.     
     

до 25.07.2013 г. 

13. Попълване на незаетите места след трети етап на  класиране и 
записване. 

определя се от 
директора на училището до 
05.09.2013г. 

14. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13.09.2013 г. 

 


