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Кандидатстването – стъпка по стъпка

1. Учениците полагат приемните изпити чрез тест по български език и литература и тест по математика,
в училището, в което се осъществява обучението им в 7. клас.

Директорът на училището предоставя на всеки ученик служебна бележка по образец, удостоверяваща
мястото на явяване на изпитите чрез тест, до 16.05.2018 г.

2. Учениците, които ще полагат изпити за проверка на способностите, подават заявление по образец от
14.05 до 18.05.2018 г.

Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт
задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, която е нераз-
делна част от съответното заявление.

Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали и писмено уведомяване на
учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите – до 22.05.2018 г.

3. Полагане на изпити:

– Тест по български език и литература – 21.05.2018 г.

– Тест по математика – 23.05.2018 г.

– Проверка на способностите по изобразително изкуство – 1.06.2018 г.

– Проверка на способностите по музика – 4.06.2018 г.

– Проверка на способностите по спорт – 5.06 – 6.06.2018 г.

4. Обявяване на резултатите от тестовете по български език и литература и по математика – до 6.06.2018 г.

5. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 11.06.2018 г.

6. Запознаване с проверените изпитни работи (по желание) – по определен ред, в срок до 5 (пет) работни

дни след обявяване на резултатите от изпитите чрез тест, в присъствието на родител (настойник).

7. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите – от 13.06 до 19.07.2018 г.

8. Консултации за попълване на заявление за участие в класирането – в офиса на Учебен център „Рега-
лия“ (сградата на ИМИ) на 13.06, 14.06, 15.06 и 16.06.2018 г. (само за ученици, завършили целогодишния курс
на Учебния център).

9. Подаване на документи за участие в първо класиране – от 20.06 до 26.06.2018 г.:

– заявление, което важи и за първия, и за втория етап на класирането и се подава в училището гнездо;

– копие на свидетелството за завършено основно образование (носи се и оригиналът);

– копие на служебната бележка с резултатите от положените изпити (носи се и оригиналът);

– копие на медицинско свидетелство, само ако се кандидатства за професия или за профилите „Изкуства“
и „Физическо възпитание и спорт“ (носи се и оригиналът).

За профил „Физическо възпитание и спорт“ документите се подават в училището, за което се кандидат-
ства.

10. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 3.07.2018 г.

11. Ако ученикът е класиран на първи етап, отива в училището, в което е класиран
(от 4.07 до 6.07.2018 г.), и в зависимост от желанието си:

– или се записва с необходимите оригинални документи,

– или подава заявление за участие във втори етап на класиране.

12. Ако ученикът не е класиран, изчаква втори етап на класиране.

13. Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране – до 12.07.2018 г.

14. Записване на ученици, приети на втори етап на класиране – от 13.07 до 17.07.2018 г.

15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 19.07.2018 г.

16. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – от 20.07 до 24.07.2018 г.

17. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 26.07.2018 г.

18. Записване на ученици, приети на трети етап на класиране – от 27.07 до 30.07.2018 г.

19. Обявявяне на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 2.08.2018 г.

20. Подаване на документи за попълване на незаетите места след трети етап на класиране – само за едно
избрано училище, в самото училище, с оригиналните документи.

21. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора
на училището, до 11.09.2018 г.


