
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.  Заявление за участие в класиране с подредени желания за училище, 

профил, професия и специалност (заявлението е по образец). Попълването 

на заявлението се извършва внимателно и четливо, като подреждането се 

извършва от най-желаните паралелки към по-малко желаните. Желанията се 

вписват с точното наименование на училището, профила или специалността 

от професия. Попълването на заявлението се извършва в присъствието на 

родителя и на ученика.    

2.  Копие от свидетелството за завършено основно образование – за 

учениците от училища от друга област или когато образованието не е 

придобито в годината на кандидатстването. 

3.  Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити. 

4.  Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на 

ученика – само за кандидатстващите за специалности от професии.  

5.  Копие на удостоверението за признато основно образование – за ученици 

от училища в чужди държави. 

  



ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ 

 

 

До 11 юли 2019 г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране. 

 

До 16 юли 2019 г. вкл. - записване на приетите ученици на първи етап 

класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.  

 

До 18 юли 2019 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на 

класиране. 

 

До 22 юли 2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап. 

 

На 23 юли 2019 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на 

класиране. 

 

24-25 юли 2019 г. вкл. – подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране.  

 

До 29 юли 2019 г. – обявяване на списъците на приетите ученици на трети 

етап. 

 

До 31 юли 2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на трети етап. 

 

01 август 2019 г. – обявяване на броя на незаетите места след трети етап на 

класиране. 

 

До 10 септември 2019 г. вкл. – попълване на незаетите места след трети 

етап на класиране и записване. 

 

 


