
         Приложение № 2  
                     (ново, прието с Решение № 15 по Протокол № 46 

          от 31.01.2019 г., в сила от 31.01.2019 г.) 
 

Срокове  

за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас 

 
№ Дейности Срок  Извършва се от:  

I. ПЪРВО КЛАСИРАНЕ    

1. 
Срок за подаване на заявления за участие в 
класирането   
  

2 -  29 май   
Родител, настойник, 

лице, полагащо 
грижи за детето  

2. Дата за извършване на класирането  30 май  
Училищна комисия 

по приема 3.  
Дата на обявяване на резултатите от първо 
класиране 

31 май  

4. Срок за записване на класираните деца 1 - 6 юни   
Родител, настойник, 

лице, полагащо 
грижи за детето  

5. 
Обявяване на незаетите места в училищата 
след първо класиране  

7 юни  
Училищна комисия 

по приема  

II. ВТОРО КЛАСИРАНЕ 

1. 
Срок за подаване на заявления за участие в 
класирането  
 

8 - 13 юни  
Родител, настойник, 

лице, полагащо 
грижи за детето 

2. 
Извършване на класирането и обявяване на 
резултатите  

14 юни  
Училищна комисия 

по приема  

3. Срок за записване на класираните деца  15 - 19 юни  
Родител, настойник, 

лице, полагащо 
грижи за детето  

4. 
Обявяване на незаетите места в училищата 
след второ класиране  

20 юни  
Училищна комисия 

по приема  

III. ТРЕТО КЛАСИРАНЕ    

1. 
Срок за подаване на заявления за участие в 
класирането  

21 - 25 юни   
Родител, настойник, 

лице, полагащо 
грижи за детето   

2. 
Извършване на класирането и обявяване на 
резултатите    

26 юни   
Училищна комисия 

по приема  

3. Срок за записване на класираните деца  27 - 28 юни    
Родител, настойник, 

лице, полагащо 
грижи за детето  

4. 
Обявяване на незаетите места в училищата  
след трето класиране  

29 юни  
Училищна комисия 

по приема  
IV. ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ    

1. 
Срок за записване след трето класиране при 
наличие на свободни места в училището  

2 юли -                                 
14 септември  

Родител, настойник, 
лице, полагащо 
грижи за детето 

 
 

Забележка: В случай че първият или последният ден от срока е неработен, заявленията на 

хартиен носител се подават от/до първия следващ работен ден.  


