
 

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 04.07.2018г. до 06.07.2018г. 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 
04.07.2018г. до 07.07.2018г. 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 12.07.2018г. вкл. 

5. Записването след втория етап на класиране е в приемащото училище от 13.07.2018г. до 
17.07.2018г. вкл. 

6. Учениците, които не са класирани на първи етап, не подават заявления за участие във 
втория етап. Те се включват в класирането автоматично. Независимо от резултата от втория етап 
на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – в срок от 13.07.2018г. до 
17.07.2018г. 

7. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и 
незаписали се ученици съществува възможност за участие в  ТРЕТИ етап на класиране.  

8. Срокът за подаване на документи за участие в трети етап на класирането е от 20.07.2018г. до 
24.07.2018г. вкл. За целта СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ . в заявлението желанията се 
подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап. 

9. В трети етап на класирането участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до 
момента. 

10. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните 
ученици в срок  от 27.07.2018г. до 30.07.2018г. вкл. в училището, в което са приети. 

11. 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 11.09.2018г. 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 РУО-Пазарджик.  

 


