
ГРАФИК 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ 

КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

№ Дейности по приема на ученици в първи клас Дата 

1. Утвърждаване на училищния план-прием за 

предстоящата учебна година със заповед на 

директора след становище от проведено заседание на 

обществения съвет и публикуване в сайта на 

училището или на видно място в учебното заведение. 

 

до 30 март 2022 г. 

 

 

2.  Информиране от директора на училището на 

началника на Регионалното управление на 

образованието, Благоевград и финансиращия орган 

за утвърдения училищен план-прием за 

предстоящата учебна година /публикува се и на 

сайта на РУО/. 

 

до 08 април 2022 г. 

3. Регистриране за участие в  първо класиране за прием 

- подаване на документи от родителите / 

настойниците за записване на деца за приемане в 

първи клас в училището. /Приложение №1/ 

от 31 май до 10 юни 

2022 г. 

4. Обявяване на резултатите от първо класиране на 

видно място в училището. 

след 17 .00 часа на 13 

юни 2022 г. 

5.  Записване на класираните ученици със заявление. 

/Приложение №3/ 

от 13 юни до 17 юни 

2022 г. 

6.  Обявяване на свободните места след първото 

класиране. 

/за свободни места се считат местата необходими 

за достигане на максимален брой – 22 ученици/ 

 

след 17.00 часа на 17 

юни 2022 г. 



7. Подаване на документи /прехвърляне на Заявление – 

/Приложение №1/ за участие във второ класиране в 

училището при обявени свободни места.  

 

от 20 юни до 23 юни 

2022 г.  

8.  Обявяване на резултатите след второ класиране на 24 юни 2022 г. 

9. Подаване на документи от родителите за записване 

след второ класиране / заявление – Приложение №3/ 

в училището обявило свободни места 

 /Свободните места могат да се запълват до 15 

септември./ 

 

до 28 юни 2022 г.  

 

10. 

Публикуване на видно място на информация за 

записаните ученици по паралелки при спазване на 

разпоредбите за защита на личните данни. 

до 30 юни 2022 г. 

11. Подаване на заявление /Приложение №3/ за 

попълване на обявените свободни места в училищата 

/за свободни места се считат местата необходими 

за достигане на максимален брой – 22 ученици/ 

  

 

до 15 септември 2022 г. 

 Директорът на училището изпраща списъците на 

учениците, записани в първи клас по паралелки в 

Община Благоевград. 

 

на 15 септември 2022 г. 

 


