
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПЛОВДИВ:
СУ „С8. Климент Охридски“, ул. „Васил Априлов“ N° 5 
СУ „Цар Симеон Велики“, ул. „Лука Касъров“ N° 13 
СУ „СВ. Софроний Врачански“ , район „Тракия“, 
ул. „Съединение“ N° 53 
СУ „Пейо Яворов“, бул. „България“ N° 136 
СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ N° 27
АСЕНОВГРАД: ОУ „Петко Каравелов“, ул. „Асен 
Карастоянов“ N° 16
БРЕЗОВО: СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил 
Коларов“ N° 1
КАЛОЯНОВО: ОУ „ИВан ВазоВ“, ул. „Кирил и 
Методий“ № 26
КАРЛОВО: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ,
ул. „Васил Караиванов“ N° 4
КРИЧИМ: СУ „Петко Р. Славейков“ ,
бул. „Тракия“ № 24
КУКЛЕН: СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал.
Стамболийски“ N° 52
ЛЪКИ: СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ N° 4
МАНОЛЕ: СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ N° 5
ПЕРУЩИЦА: ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо 
Ботев“ N° 7

ПЪРВЕНЕЦ: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ ,
ул. „Патриарх Евтимий“ № 3
ПЪРВОМАЙ: НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо
Ботев“ № 5
РАКОВСКИ: ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър 
Богдан“ N° 48
САДОВО: ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна 
Димитрова“ № 2
СОПОТ: НУ „Неделя Петкова“ , бул. „Иван 
Вазов“ № 51
СТАМБОЛИЙСКИ: ОУ „Христо Смирненски“,
ул. „Ген. Гурко“ № 7
СЪЕДИНЕНИЕ: СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба 
Исака Скачкова“ N° 3
ХИСАРЯ: ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван 
Вазов“ № 73

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ

I класиране: в работните дни 
о т  20.06 до 26.06 -  08.00 до 18.00 часа 
III класиране: в работните дни 
о т  20.07 до 24.07 -  08.00 до 18.00 часа



Приложение
ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ  
УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09,2016 г. СЛЕД

ЗАВЪРШ ЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

№ Вид дейност Срок

1.
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 
способностите 14. - 18.05.2018 г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища 
и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено 
уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити 
за проверка на способностите до 22.05.2018 г. вкл.
Провеждане на тестове по:

• български език и литература 
® математика Т*?

21.05.2018 г.
23.05.2018 г.

ъ . Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
■■ 5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по: 

» изобразително изкуство 
е музика 
® спорт

01.06.2018 г.
04.06.2018 г. 

05.06. - 06.06.2018 г.вкл.
6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 11.06.2018 г. вкл.
7. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите 13.06.- 19.07.2018 г. вкл.
8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 

№ 10 от 01.09.2016 г.
20.06-26.06.2018 г. вкл.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 
класиране

до 03.07.2018 г. вкл.

10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07.-06.07.2018 г. вкл.

11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 
класиране

до 12.07.2018 г. вкл.

12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07. - 17.07.2018 г. вкл,
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

втори етап на класиране
19.07.2018 г.

.14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

•15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 
класиране

до 26.07.2018 г. вкл.

16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

трети етап на класиране
02.08.2018 г.

18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 
записване

определя се от директора 
до 11.09.2018 г. вкл.

19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2018 г. вкл.


