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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ 

 

ГРАФИК 

за дейността на Областната комисия по приемане на ученици в VIII клас в 

неспециализираните училища на територията на област Кюстендил на места по 

държавен план-прием за учебната 2022/2023 година 

 

Дейност Срок 

1. Подаване на заявления за насочване към комисията по 

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

03 – 21 май 2022 г. 

2. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 

способностите 

26 – 27 май 2022 г. 

3. Изпращане по служебен път на подадените заявления за полагане на 

изпити за проверка на способностите до най-близкото РУО, което 

провежда изпита 

до 27 май 2022 г. 

4. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища 

и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване 

на служебна бележка за полагане на изпитите за проверка на 

способностите 

до 10 юни 2022 г. 

5. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 28 юни 2022 г. 

6. Провеждане на работни срещи в училищата, които ще приемат 

заявления за участие в приема 

до 01 юли 2022 г. 

7. Записване на учениците, насочени от комисията по 

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

до 04 юли 2022 г. 

8. Подаване на документи за участие на ученици в първи етап на 

класиране по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05 – 07 юли 2022 г. 

9. Коригиране в програмния продукт на броя на местата в паралелките 

след записване на ученици с хронични заболявания, с физически и 

сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 

120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от 

домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за 

настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

за учебната 2022/2023 година 

до 05 юли 2022 г. 
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10. Приемане от директорите на училищата, в които се приемат 

заявления за участие в приема разпечатаните и подписаните от 

родител/настойник заявления 

 

до 08 юли 2022 г. 

11. Провеждане на работна среща с директорите на училища с утвърден 

държавен прием относно организацията при записване на учениците 

до 12 юли 2022 г. 

12. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране в област Кюстендил 

до 12 юли 2022 г. 

13. 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. 

14. Получаване от директорите на училищата с утвърден план-прием 

на: 

- списък на записване на ученици с хронични заболявания, с физически 

и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по 

чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за 

настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

за учебната 2022/2023 година; 

- списъци на записаните ученици за съответния профил или 

специалност от професия и броя на незаетите места; 

- списък на записаните ученици над държавния план-прием за 

съответния профил или специалност от професия по чл. 60 от Наредба 

№ 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

- подадени заявления за участие във втори етап  на класиране 

до 12 часа на  

18 юли 2022 г. 

15. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране в област Кюстендил 

до 20 юли 2022 г. 

16. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 - 22 юли 2022 г. 

17. Получаване от директорите на училищата с утвърден прием на: 

- списък на записване на ученици с хронични заболявания, с физически 

и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по 

чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за 

настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

за учебната 2022/2023 година; 

до 12 часа на  

25 юли 2022 г. 
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- списъци на записаните ученици за съответния профил или 

специалност от професия и броя на незаетите места; 

- списък на записаните ученици над държавния план-прием за 

съответния профил или специалност от професия по чл. 60 от Наредба 

№ 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

18. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

втори етап на класиране в област Кюстендил 

25 юли 2022 г. 

19. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г. 

20. Приемане от директорите на училищата, в които си приемат 

заявления за участие в приема разпечатаните и подписаните от 

родител/настойник заявления 

до 10 часа  

на 28 юли 2022 г. 

21. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране в област Кюстендил 

29 юли 2022 г. 

22. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022 г. 

23. Получаване от директорите на училищата с утвърден прием на: 

- списък на записване на ученици с хронични заболявания, с физически 

и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по 

чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за 

настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

за учебната 2022/2023 година; 

- списъци на записаните ученици за съответния профил или 

специалност от професия и броя на незаетите места; 

- списък на записаните ученици над държавния план-прием за 

съответния профил или специалност от професия по чл. 60 от Наредба 

№ 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

до 12 часа на  

03 август 2022 г. 

24. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

трети етап на класиране в област Кюстендил 

до 03 август 2022 г. 

25. Получаване от директорите на училищата с утвърден прием на: 

- списък на записване на ученици с хронични заболявания, с физически 

и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по 

чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за 

до 12 часа на  

12 септември 2022 г. 
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настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

за учебната 2022/2023 година; 

- списъци на записаните ученици за съответния профил или 

специалност от професия и броя на незаетите места; 

- списък на записаните ученици над държавния план-прием за 

съответния профил или специалност от професия по чл. 60 от Наредба 

№ 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

.  

 Работно време на комисията:  от  09.00 до 17.30 часа                                                                   

                (без почивни и празнични дни) 

 Месторабота: РУО – Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 55, етаж VI, стая № 5   
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