
 
 

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите за прием на учениците в 8 клас в 

неспециализирани училища за учебната 2022-2023 година е необходимо да бъдете информирани 

и да извършите следните дейности: 

• След получаване на служебната бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и 

математика и свидетелство за завършено основно образование може да подадете заявление (по 

образец) за участие в първи етап на класиране – в срок от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. по 

електронен път. 

Учениците участват в класирането с посочените желания, затова е важно те да бъдат 

подредени по степен на важност. При избор на паралелки в професионални гимназии е 

необходимо учениците да представят медицинско свидетелство, издадено от 

общопрактикуващия лекар на ученика. 

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на 

заявление за участие във втори етап е от 13 до 15.07.2022 г. В заявлението за участие във 

втори етап на класиране учениците НЕ променят и НЕ пренареждат желанията си. 

Класирането става с подаване на заявление по образец, което се попълва в училището, в 

което ученикът е класиран на първи етап, но смята, че би могъл да се класира на по-предно 

желание. Те запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат приети по по-предно 

желание. 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в 

неспециализирани училища за учебната 2022 – 2023 година на места по държавен план-

прием съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 година за организация на дейностите в 

училищното образование 

 

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК 

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

03 – 21 май 2022 г. 

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

до 04 юли 2022 г. 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05 – 07 юли 2022 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие във  втори етап на класиране 

13 – 15 юли 2022 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г. 



 
 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране 

25 юли 2022 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 

2022 г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране 

до 03 август 

2022 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10 септември 

2022 г. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 

2022 г. вкл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


