
Кандидатстването след 7. клас – стъпка по стъпка 

/ за учебната  2018 / 2019  година / 
 

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 

способностите (ако ученикът ще кандидатства в училища и 

паралелки по изкуствата, спортни училища и паралелки) – от 14.05 

до 18.05.2018 г. вкл. в училището, в което учи ученикът. 

2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и 

зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено 

уведомяване на учениците за мястото на явяване на изпит чрез тест - 

до 16.05. 2018 г. вкл. и за допускането им за полагане на изпити за 

проверка на способностите -  до 22.05. 2018 г. вкл. в училището, в 

което учи ученикът. Тази бележка трябва да се носи от ученика 

на изпитите. 

3. Провеждане на тестове по : 

- български език и литература – 21.05. 2018 г. 

- математика – 23.05. 2018 г. 

Учениците полагат тези изпити в училището, в което учат, но 

се разпределят в залите на случаен принцип. 

4. Обявяване на резултатите от тестовете – до 06.06. 2018 г. вкл. в 

училището , в което учи ученикът. 

5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по : 

- изобразително изкуство – 01.06. 2018 г. 

- музика – 04.06. 2018 г. 

- спорт – 05.06 – 06.06.2018 г. вкл. 

6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите 

– до 11.06. 2018 г. вкл. 

7. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – 

13.06. – 19.07. 2018 г. вкл. 

8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 

№10 от 01.09.2016 г.. Писмено уведомяване на учениците за 

допускането им до участие в приема – 20.06 – 26.06. 2018 г. вкл. 

- В заявлението за класиране се подреждат училищата, в 

които желае да кандидатства ученикът. Всеки ред от таблицата с 

план - приема е едно отделно желание. Няма ограничение за броя 

на заявените желания. Подредените желания за първи етап в 

това заявление остават същите и за втори етап на класиране (не 

може да се пренареждат, добавят или премахват) 

- Други документи, освен заявлението, които се подават са: 

копие на свидетелство за завършено основно образование 

(представя се и оригиналът), копие на медицинско свидетелство 

– само за професионалните гимназии и профил „Изкуства” или 



„Физическо възпитание и спорт“ (представя се и оригиналът), 

копие на служебната бележка с оценките от приемните изпити 

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране – до 03.07. 2018 г. вкл. 

10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 04.07 

– 06.07. 2018 г. вкл. в училищата, в които са приети. 

- Ако ученикът не е класиран на първи етап, изчаква втори 

етап без да подава ново заявление или да извършва други 

дейности по класирането 

- Ако ученикът е приет по първо желание, се записва в 

училището, в което е приет. В противен случай губи мястото си и 

не участва във втори етап 

- Ако ученикът е приет по второ или следващо желание, 

може да подаде заявление за участие във второ класиране в 

училището, в което е приет. Така той може да бъде приет на по-

предно свое желание или да запази мястото си от първия етап на 

класиране 

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране – до 12.07. 2018 г. вкл. 

12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 13.07–

17.07. 2018 г. вкл. 

13. Обявяване на записалите се ученици и на броя на незаетите места 

след втори етап на класиране –  19.07. 2018 г. 

14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 20.07 

-24.07. 2018 г. вкл. 

               - Ученикът отново подава заявление с произволен брой 

желания, но вече само за свободните места след втори етап на 

класиране   

15. Обявяване на списъците с приетите ученици  на трети етап на 

класиране – до 26.07. 2018 г. вкл. 

16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 27.07 -   

30.07. 2018 г. вкл. 

17. Обявяване на записалите се ученици и на броя на незаетите места 

след трети етап на класиране –  02.08. 2018 г. 

18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване – определя се от директора на училището, в което има 

свободни места до 11.09. 2018 г. вкл. 

                - Подават се документи само за едно избрано училище в 

самото училище 

19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием – до 

14.09.2018 г. вкл. 


