
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО –  СОФИЯ -ГРАД  
София 1303, ул. „Антим I” № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.ruo-sofia-grad.com 

 

 

 

ГРАФИК  

на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в 

неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 

г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в 

училищното образование 

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-

1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/ 

 

Вид дейност Срок 

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка 

на способностите в училището, в което се обучава 

ученикът. 

26-27 май 2022 г., вкл. 

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по 

училища и зали за полагане на изпити за проверка на 

способностите. Получаване на служебни бележки за 

полагане на изпити за проверка на способностите. 

До 10 юни 2022 г., вкл. 

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от 

НВО 

До 10 юни 2022 г., вкл. 

Провеждане на Национално външно оценяване: 

• Български език и литература  

 

• Математика 

 

• Чужд език /по желание на ученика/ 

 

 

14 юни 2022 г.,  

начало 10:00 часа 

16 юни 2022 г. 

начало 10:00 часа  

17 юни 2022 г.,  

начало 10:00 часа 

Провеждане на изпити за проверка на способностите: 

• изобразително изкуство 

• музика 

• спорт 

 

21 юни 2022 г.  

22 юни 2022 г.  

23-24 юни 2022 г. 

Обявяване на резултатите от НВО. До 28 юни 2022 г., вкл. 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на 

способностите. 

До 28 юни 2021 г., вкл. 

Подаване на документи за участие в приема на ученици 

по Наредба № 10/01.09.2016 г. 

05-07 юли 2022 г., вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи 

етап на класиране. 

До 12 юли 2022 г., вкл. 

Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие във втори 

етап на класиране. 

13-15 юли 2022 г., вкл. 



 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап 

на класиране. 

До 20 юли 2022 г., вкл. 

Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране. 

21-22 юли 2022 г., вкл. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след втори етап на класиране. 

25 юли 2022 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране. 

26 -27 юли 2022 г., вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап 

на класиране. 

29 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране. 

01-02 август 2022 г., вкл. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след трети етап на класиране. 

До 03 август 2022 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване. 

Определя се от директора на 

училището до 10 септември 

2022 г., вкл. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2022 г., вкл. 

 

 

❖ ВАЖНО!!! ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В (СТАЯ 201). 

 

 

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ VIII КЛАС ЗА 

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА: 

 

 Състав: 

1. Председател:  

➢ инж. Ваня Джунева, старши учител по ПП 

2. Членове: 

➢ Николай Димитров Фарфаров – учител по ФВС 

➢ Иванка Благоева Финдрина – старши учител по Френски език   

➢ Катя Кичеец – Крайнова – старши учител по БЗО и ХООС 

 

  



 

ЗА УЧАСТИЕ В I ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 

 

 Работно време на служителите, които приемат и въвеждат 

заявленията и документите както следва: 

 

На 05.07.2022г.  

I смяна – Николай Фарфаров – учител по ФВС – от 08:00ч. до 13:30ч. 

II смяна - инж. Ваня Джунева, старши учител по ПП – от 13:30ч. до 18:00ч. 

 

На 06.07.2022г. 

I смяна - инж. Ваня Джунева, старши учител по ПП – от 08:00ч. до 13:30ч. 

II смяна – Иванка Финдрина – старши учител по ФЕ – от 13:30ч. до 18:00ч. 

 

На 07.07.2022г. 

I смяна - инж. Ваня Джунева, старши учител по ПП – от 08:00ч. до 13:30ч. 

II смяна - Катя Кичеец – Крайнова старши учител по БЗО и ХООС – от 13:30ч. 

до 18:00ч. 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В III ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 

 

На 26.07.2022г. 

I смяна - Катя Кичеец – Крайнова старши учител по БЗО и ХООС – от 08:00ч. 

до 13:30ч. 

II смяна - инж. Ваня Джунева, старши учител по ПП – от 13:30ч. до 18:00ч. 

 

На 27.07.2022г. 

I смяна -  Николай Фарфаров – учител по ФВС – от 08:00ч. до 13:30ч. 

II смяна – Иванка Финдрина – старши учител по ФЕ – от 13:30ч. до 18:00ч. 

  



 

ГРАФИК НА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА I ЕТАП НА 

КЛАСИРАНЕ: 

На 13.07.2022г.– Иванка Финдрина 

На 14.07.2022г. - Катя Кичеец – Крайнова 

На 15.07.2022г. - инж. Ваня Джунева 

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА II ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 

ОТ 21.07.2022г. до 22.07.2022г. 

 

21.07.2022г. – д-р Анета Тумбева 

22.07.2022г. – Горица Власева 

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА III ЕТАП НА 

КЛАСИРАНЕ: 

ОТ 01.08.2022г. до  02.08.2022г. 

 

01.08.2022г. – Димитрина Белухона 

02.08.2022г. – инж. Пелагия Джупанова 

 

❖ ВАЖНО!!! ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В (СТАЯ 201). 

 


