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Г Р А Ф И К 

 

на дейностите по прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година, в 

изпълнение на Заповед №РД09-1808/31.08.2021г. на министъра на образованието и 

науката, Заповед №РД06-701/16.06.2022г. на началника на РУО-Благоевград 

 

 
№ Дейности Срокове Отговорници 

1 Подаване на документи за участие в прием на ученици в VIII 

клас по Наредба №10 от 01.09.2016г. 

05 – 07 юли 

2022г. 

Лица, 

определени за 

въвеждащи в 

ЕИСИП 

2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап 

на класиране 

до 12 юли 

2022г. 

Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 

3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 

и подаване на заявление за участие във втори етап 

13 – 15 юли 

2022г. 

Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 

4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап 

на класиране 

до 20 юли 

2022г. 

Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 

5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 

2022г. 

Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 

6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след втори етап на класиране  

25 юли 2022г. Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 

7 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 

2022г. 

Лица, 

определени за 

въвеждащи в 

ЕИСИП 

8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап 

на класиране 

29 юли 2022г. Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 
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9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  01 – 02 август 

2022г. 

Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 

10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след трети етап на класиране 

до 03 август 

2022г. 

Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 

11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране 

и записване 

до 10 

септември 

2022г. 

Комисия по 

прием, 

класиране и 

записване 

12 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием  до 14 

септември 

2022г. 

 

 

 

 

Работно време на лицата, определени за въвеждащи в Единна информационна 

система за изпити и прием в дните, в които се подават заявления за участие в първи и 

трети етап на класиране: от 08:00 до 18:00 часа. 

Работно време на членовете на комисията по прием, класиране и записване в 

работни дни от 08:00 до 16:00 часа. 


