
ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС 
 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

1. Записването на учениците от VII клас, които са приети на първи етап на класиране, ще се 
извърши от 26.06.2015г. до 30.06.2015г. вкл. с оригиналите на документите им в училището, в което са 
приети.  

2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в 
училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането (по образец) от 
26.06.2015г. до 30.06.2015г. вкл. Желанията не се пренареждат, като кандидатът може да се класира на 
втория етап по по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва 
мястото си от първия етап на класирането.  

3. Учениците, класирани по първо желание се записват в училището, в което са приети в 
сроковете по т.1. В противен случай кандидатът губи мястото си, което се обявява като свободно за 
втори етап.  

4. Списъците с приетите на втори етап ученици се обявяват до 03.07.2015г. вкл. 

5. Записването след втория етап на класиране е в приемащото училище от 06.07.2015г. до 
08.07.2015г. вкл. 

6. Учениците, които не са класирани на първи етап, не подават заявления за участие във 
втория етап. Те се включват в класирането автоматично. 

7. Учениците, които са положили успешно изпитите по БЕЛ и Математика в VII клас и НЕ СА 
кандидатствали в училищата с прием след VII клас, имат право да направят това, ако желаят, на 
ТРЕТИ етап на класиране.  

8. Срокът за подаване на документи за участие в трети етап на класирането е от 10.07.2015г. до 
14.07.2015г. вкл. За целта СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ в училището-гнездо, в което 
желанията се подреждат отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на 
кандидата. На този етап могат да участват ученици, участвали в първите два етапа и променили 
желанията си, както и такива, които въобще не са подавали до момента документи за участие, НО са 
положили успешно изпитите по БЕЛ и Математика. Кандидатства се при същите условия, както за 
първи етап на класиране.  

9. Срокът за записване на приетите седмокласници след трети етап на класирането е от 17.07. до 
20.07.2015г. вкл. в училището, в което са приети. 

10. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места 
следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 21.07.2015г. вкл. 
Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.  

За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по 
приема в училището, в което кандидатстват седмокласниците, и към РИО-Пазарджик.  



ПРИЕМ СЛЕД 8-МИ КЛАС 
 

Уважаеми ученици и родители, 

Информираме Ви, че в периода от 02.07.2015г. до 06.07.2015г. вкл. 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, 
в профил „Технологичен“ в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград е следният: 

ДЕЙНОСТИ СРОК 

1. Подаване на документи за участие в първи етап на   
класиране. 

от 02.07. до 06.07.2015г. вкл. 

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

на 07.07.2015г. 

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

на 08.07.2015г. 

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

на 09.07.2015г. 

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

на 10.07.2015г. 

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

до 14.07.2015г. вкл. 

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

на 15.07.2015г. 

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

до 17.07.2015г. вкл. 

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

на 20.07.2015г. 

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

на 21.07.2015г. 

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

на 22.07.2015г. 

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

до 24.07.2015г. вкл. 

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

определя се от директора на 
училището до 04.09.2015г. 

14. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 11.09.2015г. вкл. 

 


