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Кратък текст на новината:  ІІІ КЛАСИРАНЕ 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 

 

Пълен текст на новината:  

Уважаеми ученици, 

Уважаеми родители, 

За ІІІ етап на класиране имат право да подадат документи: 

Некласирани ученици от І и ІІ етап. 

Незаписани ученици след І и ІІ етап. 

Ученици, които не са участвали в приема до сега и имат положителни оценки от изпитите по БЕЛ и 

по математика. 

Подаването на документи за участие в ІІІ етап на класиране е в работните дни от 11 до 15 юли 2014 г. от 

08.00 до 18.00 часа в училищата -центрове: 

 СОУ „Св.Климент Охридски” гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов”, № 3 

 ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат” №15 

 СОУ „Св. Софроний Врачански” гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” 

 ОУ „Райна Княгиня” гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров” №40 

 ОУ „Отец Паисий” гр. Асеновград, ул. „Христо Ботев” № 9 

 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр.Карлово, ул. „Васил Караиванов” № 4 

Учениците, положили изпити в други региони, подават документи само в СОУ "Св. Софроний Врачански", 

гр. Пловдив 

Документите, които се представят в училището-център са: 

1. Заявление за участие в трети етап на класиране – предоставя се на място. 

2. Копие на удостоверението за завършен VІІ клас и оригинал за сверяване. 

3. Копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии) и 

оригинал за сверяване. 

4. Служебна бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ 

номер. 

Резултатите от ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на 17 юли 2014 г. Учениците ще могат да проверят 

класирането си  в сайта на МОН http://7klas.mon.bg по ЕГН и входящ номер, когато кандидатстват за 

училища в региона, в който са полагали изпитите. Когато учениците кандидатстват за училище в друг 

регион, в който не са полагали изпити, проверката на класирането ще бъде по ЕГН и избор на съответния 

регион. 

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат обявени и в 

училищата – центрове за приемане на документи. 

Записването на приетите ученици на ІІІ етап на класиране е в работните дни от 18 до 21 юли 2014 г. и се 

извършва в училището, в което са приети, в работното време на училищната администрация 

http://7klas.mon.bg/


Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 13 от 

Наредба 11/28.03.2005г., чл. 44 и чл. 138а, ал.3 от ППЗНП: 

1. Заявление до директора; 

2. Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас; 

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при 

кандидатстване за специалности от професии; 

4. Удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище; 

5. Характеристика за развитието на ученика. 

  

 Незаетите места след записването на учениците от ІІІ етап ще бъдат обявени в сайта на РИО на 22 юли 

2014 г. 

Документи за попълване на незаетите места след трети етап на класиране се подават в училището, за което е 

обявено свободното място, като сроковете се определят от директора на училището, но не по-късно от 28 

юли 2014 г.   
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