
ГРАФИК 

на дейностите по приемането на ученици в първи клас в общинските  

училища на територията на Община Сливен за учебната 2020/ 2021 год. 

 

Първо класиране 

№ Дата Дейности по приема 

1 

26 май 2020 г.  

Обявяване на свободните места 
До 12 ч. на тази дата ще бъдат публикувани 

свободните места в специализирания сайт за прием. 

Начална дата за отваряне на 

системата 

От 13 ч. на тази дата може да се регистрират/ 

редактират/ отказват заявления за прием. 

2 
30 май 2020 г.  
Крайна дата – затваряне на системата 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ 

редактират/ отказват заявления за прием. 

3 
2 юни 2020 г. 

Дата на класиране  

До 15 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за 

прием резултатите от класирането. 

4 
3 юни 2020 г. 

Начална дата на записване  

От тази дата класираните деца се записват в 

училището, в което са приети.  

5 
5 юни 2020 г. 

Крайна дата на записване  

До 17 ч. на тази дата класираните деца се записват в 

училището, в което са приети или родителите 

отказват приема. 

 

Второ класиране 

№ Дата Дейности по приема 

1 

8 юни 2020 г.  

Обявяване на свободните места 
До 12 ч. на тази дата ще бъдат публикувани 

свободните места в специализирания сайт за прием. 

Начална дата за отваряне на 

системата 

От 13 ч. на тази дата може да се регистрират/ 

редактират/ отказват заявления за прием. 

2 
12 юни 2020 г.  

Крайна дата – затваряне на системата  

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ 

редактират/ отказват заявления за прием.  

3 
15  юни 2020 г. 

Дата на класиране  

До 15 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за 

прием резултатите от класирането. 

4 
16 юни 2020 г.  

Начална дата на записване  

От тази дата класираните деца се записват в 

училището, в което са приети.  

5 
18 юни 2020 г.  

Крайна дата на записване  

До 17 ч. на тази дата класираните деца се записват в 

училището, в което са приети или родителите 

отказват приема. 

 

 

 



 

Трето класиране 

№ Дата Дейности по приема 

1 

19 юни 2020 г.  

Обявяване на свободните места 
До 11 ч. на тази дата ще бъдат публикувани 

свободните места в специализирания сайт за прием. 

Начална дата за отваряне на 

системата 

От 13 ч. на тази дата може да се регистрират/ 

редактират/ отказват заявления за прием. 

2 
22 юни 2020 г. 

Крайна дата – затваряне на системата  

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ 

редактират/ отказват заявления за прием. 

3 
24 юни 2020 г. 

Дата на класиране 

До 15 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за 

прием резултатите от класирането. 

4 
25 юни 2020 г.  

Начална дата за записване 

От тази дата класираните деца се записват в 

училището, в което са приети.  

5 
30 юни 2020 г.  

Крайна дата за записване 

До 17 ч. на тази дата класираните деца се записват в 

училището, в което са приети или родителите 

отказват приема. 

 

Забележка: При наличие на свободни места в училищата, след извършване на трите 

класирания, ще бъдат организирани извънредни класирания. Информация за извънредните 

класирания ще бъде публикувана в специализирания сайт за прием на учениците в I клас в 

раздел Новини. 

 

 


