
Документи за 

кандидатстван

е

До               

03.07.              

2018 г.

Подаване на 

заявления на І 

етап на 

класиране

03.07., 

04.07. и 

05.07.    

2019 г.

Обявяване на 

резултатите от 

І етап на 

класиране

До               

11.07.              

2019 г.

Вариант І. Ученикът е класиран в 

паралелка по първо поредно 

желание.

Записване на 

приетите на І 

етап на 

класиране

12.07., 

15.07.  

и 16.07.      

2019 г.

Отива в училището, в което е приет, и 

се записва в паралелката, в която е 

класиран  (попълва заявление за 

записване и прилага оригиналите на 

документите, с които е 

кандидатствал). В противен случай не 

запазва мястото, на което е класиран 

и не участва във ІІ етап.

Ако класирането го удовлетворява - 

отива в училището, в което е приет, 

и се записва в паралелката, в която 

е класиран (попълва заявление за 

записване и прилага оригиналите 

на документите, с които е 

кандидатствал).

Ако желае да получи шанс за 

класиране на по-предно желание - 

отива в училището, в което е 

приет, но не се записва, в 

паралелката, а подава заявление 

за участие във ІІ етап на 

класиране  (заявлението по 

образец на МОН се получава и се 

попълва в училището).

Ученик, който е класиран по І 

желание, но не се запише в срока, не 

запазва мястото си. Може да се 

включи отново на ІІІ етап на класиране 

(24-25.07.2019 г.)

Ученик, който е класиран, но не се 

запише в срока и не подаде 

заявление за участие във ІІ етап на 

класиране, не запазва мястото си. 

Може да се включи отново на ІІІ 

етап на класиране (24-25.07.2019 г.)

Следи за обявяване на 

резултатите от ІІ етап на 

класиране.

Вариант ІІІ. Ученикът не е 

класиран (няма го в списъка на 

класираните; не се открива при 

проверка по вх. номер).

Не е необходимо да се 

предприемат действия. Изчакват 

се резултатите от ІІ етап на 

класиране.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ - "ПЪТНА КАРТА" ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Следи за обявяване на 

резултатите от ІІ етап на 

класиране.

График

Вариант ІІ. Ученикът е класиран в паралелка по  второ или следващо 

поредно желание.

След І етап на 

класиране:

Действия на учениците - варианти според класирането

Учениците, които успешно са завършили VІІ клас, получават от училището свидетелство за завършено основно образование. Ако са решили да 

кандидатстват за обучение в професионални паралелки, общопрактикуващият лекар издава медицинско свидетелство за общото здравословно 

състояние на ученика. 

Подава се заявление за участие в класиране с подредени желания, комплектовано съгласно изискванията по чл. 63 от Наредба № 10/01.09.2016 

г. за организацията на дейностите в училищното образование. Подаването може да бъде самостоятелно чрез достъп в електронната платформа 

за кандидатстване https://priem.mon.bg/ (с Вход. № и Персонален код за достъп от служебната бележка), или на място - в някое от училищата, 

определени със заповед на началника на РУО - Шумен да приемат документи. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой 

училища. При кандидатстване се представят оригиналите на документите, а когато се изисква прилагане - прилагат се (сканирани или 

ксерокопирани) техни копия.



Обявяване на 

резултатите от  

ІІ етап на 

класиране

До               

18.07.              

2019 г.

Не участва. Не участва.

Проверява дали е класиран на по-

предно желание, или остава на 

мястото си от І етап на класиране.

Ученикът е 

класиран в 

паралелка по някое 

желание.

 Ученикът не 

е класиран в 

паралелка.

Записване на 

приетите на ІІ 

етап на 

класиране

19.07. и  

22.07.      

2019 г.

Не предприема действия. Не предприема действия.

Отива в училището, в което е 

приет, и се записва в 

паралелката, в която е класиран 

(попълва заявление за записване 

и прилага оригиналите на 

документите, с които е 

кандидатствал).

Отива в училището, 

в което е приет, и 

се записва в 

паралелката, в 

която е класиран.

Не предпри-

ема 

действия.

Не предприема действия. Не предприема действия.

Ученик, който е класиран, но не 

се запише в срока, не запазва 

мястото си. Може да се включи 

отново на ІІІ етап на класиране 

(24-25.07.2019 г.)

Ученик, който е 

класиран, но не се 

запише в срока, не 

запазва мястото си. 

Може да се включи 

отново на ІІІ етап.

Може да се 

включи на ІІІ 

етап на 

класиране 

(24-25.07. 

2019 г.)

Подаване на 

заявления за 

участие в  ІІІ 

етап на 

класиране

24.07. и 

25.07.   

2019 г.

Обявяване на 

резултатите от  

ІІІ етап на 

класиране

До               

29.07.              

2019 г.

Записване на 

приетите на ІІІ 

етап на 

класиране

31.07.      

2019 г.

 Ученикът е класиран в паралелка по  някое от поредните желания.

Отива в училището, в което е приет, и се записва в паралелката, в която е класиран  (попълва заявление за 

записване и прилага оригиналите на документите, с които е кандидатствал). В противен случай не запазва 

мястото, на което е класиран.

01.08.2019 г. Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на свободните места след ІІІ етап на класиране по паралелки.

02.08. - 10.09.2019 г.
Попълване на останалите незаети места след ІІІ етап на класиране. Документите се подават в оригинал в съответното училище. Сроковете за 

кандидатстване, за обявяване на класиране и за записване, се определят от директора на училището.

23.07.2019 г. Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на свободните места след ІІ етап на класиране по паралелки.

Обл. комисия по приемането на ученици при РУО - Шумен

Могат да участват всички ученици, които: не са участвали в І етап на класиране; не са били класирани на І и на ІІ етап; не са се записали след І 

или след ІІ етап; записали са се, но по-късно са изтеглили документите си. Подават се същите документи и по същия начин, както при І етап на 

класиране - в електронната платформа или в хартиен вариант в определено от началника на РУО - Шумен училище. В списъка на желанията се 

включват само паралелки, в които са останали свободни места.

 Ученикът не е класиран в 

паралелка.

Не участва. Следи за обявяване 

на свободни места след ІІІ етап на 

класиране.

След ІІ етап на 

класиране


