
    ИНФОРМАЦИЯ 
             за организиране приемането на ученици  

              след завършен 7. клас  за  учебната 2016/2017 година  
съгласно Наредба 11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавните и 

 в общински училища и Заповед РД 09 -1223/28.08.2015 година на министъра на 

образованието и науката  

                                                  Дейност Срок Място 

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка 

на правоспособностите                                               
5-11 

май 

Училищата, в които се 

обучават кандидатите 

Получаване на служебни бележки за зала за явяване на 

тест по БЕЛ и математика и място и зала за изпити по 

изобразително изкуство и музика 

до 13 

май  

Училищата, в които се 

обучават кандидатите 

Провеждане на тестове по :      - БЕЛ  

                                                     - математика 

Провеждане на изпити за проверка на правоспособностите                                               

                                                      - изобразително изкуство 

                                                      - музика  

18 май 

20 май 

02 юни 

03 юни 

Училищата, в които се 

обучават кандидатите 

СОУ „Владимир 

Димитров Майстора” 

град Кърджали 

Обявяване на резултатите: -  от тестовете  

              -  от изпитите по изобразително изкуство и музика                                                                  
03 юни 

09 юни 

На сайта на РИО  и в 

училищата, в които се 

обучават кандидатите 

 Получаване на служебна бележка за успешно положени 

изпити 
10 юни- 

13 юли 

Училищата, в които се 

обучават кандидатите 

 Учениците от 7. клас могат да се запознаят с писмената си 

работа  в присъствието на родител:  

                                       - по БЕЛ и математика; 

                                 - по изобразително изкуство  

 

07 юни 

10 юни 

РИО-Кърджали 

 от   10 -12 ч.   

и от 14 -16 ч. 

 Подаване на документи за ПЪРВИ етап на класиране 

Необходими документи:  

-  заявление за участие в класиране по образец; 

- копие на удостоверението за завършен 7. клас (в 

момента на подаване се сравнява с оригинала от 

длъжностното лице); 

-  За кандидатстване в професионални гимназии  и 

профили „Изкуства” е необходимо копие от 

медицинско свидетелство със заключение, че  

професиите, за които кандидатства ученикът, не са 

противопоказни на здравословното му състояние 

(копието се сверява от длъжностното лице с 

оригинала); 

- копие на служебната бележка за оценките от 

положените приемни изпити. 

16-21 

юни 

ОУ„Климент Охридски”   

град Кърджали 

 

Работно 

време 

 

от  8,30 

до 17,30 

 

Внимание!!! 

Кандидатите имат право на 

неограничен брой желания. 

Класирането е централно   

и се извършва   по 

низходящ бал в зависимост 

от последователността на 

посочените желания. 

Обявяване на списъците с приетите ученици  на ПЪРВИ 

етап 
27 юни На сайта на МОН, РИО  и в 

училищата с прием 

Записване на учениците, приети на ПЪРВИ етап на 

класиране. /Записването става само с оригинала на 

удостоверението за завършен 7-ми клас/ или подаване на 

заявление за ВТОРИ етап.... 

28 – 30        

юни 

В училището, в което 

кандидатът е приет 



Класираните по второ и следващи желания, но незаписали 

се, могат да участват във  ВТОРИ  етап на класиране, като 

подават заявление по образец за участие във втория етап 

на класиране.  Във втори етап на класиране учениците се 

класират на мястото си от първия етап или на по-предно 

свое  желание, т.е движението става само напред към по-

горно желание. Класираните по първо желание не могат да 

участват във втория етап на класирането!                   

28 – 30         

юни 

В училището, в което 

кандидатът е приет 

 

 

 

 

 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици от ВТОРИ  

етап на класиране 
04 юли 

 

На сайта на МОН, РИО  

и в училищата с прием 

Записване на учениците, приети на ВТОРИ етап на 

класиране 
05-07 

юли 

В училището, в което 

кандидатът е приет 

 

Обявяване на записалите се ученици и незаетите места 

след ВТОРИ етап на класиране 
08 юли В училището, в което 

кандидатът е приет, и в 

ОУ„Климент Охридски”  

град Кърджали 

Подаване на документи за участие в ТРЕТИ етап на  

класиране  
11 -13 

юли 

ОУ„Климент Охридски”  

град Кърджали 

За участие в ТРЕТИ етап на класиране ученикът подава 

заявление по образец, като  може да промени и пренареди 

желанията си. НЕ СЕ ЗАПАЗВА  мястото от по-преден 

етап на класиране 

 ВАЖНО! След всеки етап 

на класиране ученикът  

който се е записал, но е 

изтеглил документите си, 

не запазва мястото си. 

 

Обявяване на резултатите от ТРЕТИ  етап на класиране. 
 

15 юли 

ОУ„Климент Охридски”  

град Кърджали, на сайта 

на МОН, на РИО и в 

училищата с прием 

Записване на учениците, приети на ТРЕТИ етап на 

класиране. 
18-19 

юли 

В училището, в което 

кандидатът е приет 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след ТРЕТИ етап на класиране 
21 юли ОУ„Климент Охридски”  

град Кърджали  

 

Попълване на незаетите места след ТРЕТИ етап на 

класиране и записване 

05 

септем 

ври 

 

В  училищата с прием 

За попълване на незаетите места след ТРЕТИ етап на 

класиране могат да кандидатстват ученици, успешно 

положили съответните изпити, независимо дали са 

участвали в предходни етапи. 
При кандидатстване ученикът подава в избраното от него  

училище:  

- Заявление до директора на училището;  

- Оригинала на удостоверението за завършен 

7.клас; 

- Оригинална служебна бележка за успешно 

положени изпити /Служебната бележка се 

получава от училището, в което кандидатът се е 

обучавал в VІІ клас/ 

За кандидатстване в професионални гимназии   и 

профили  „Изкуства” -  медицинско свидетелство 

  

 


