
I. График на дейностите за прием на ученици в първи клас 

за учебната 2022/2023 година 

 

Дейности срокове 

Подаване на документи за участие в първо класиране 31.05.2022 - 10.06. 2022  

Обявяване на резултатите от първо класиране 13.06.2022 г. 

Записване на класираните ученици със заявление 13.06.2022- 17.06.2022  

Подаване на документи /прехвърляне на заявление/ за участие 

във второ класиране – при наличие на свободни места 

20.06.2022–23.06.2022 г 

Обявяване на резултатите след второ класиране 24.06.2022 г. 

Записване след второ класиране до 28.06. 2022 г. 

Публикуване на информацията за записаните ученици по 

паралелки при спазване на ЗЗЛД и изпращане на списъците с 

приетите ученици на финансиращия орган 

до 30.06.2022 г.  

 

Подаване на заявление за попълване на обявените свободни 

места в училищата 

до 15.09. 2022 г. 

II. Район на прием – прилежащи територии 

Прилежащите райони са определени на база Кадастралната карта 

на Благоевград. 

СУ „Иван Вазов”  
кв. Струмско, с. Церово. 

Девето основно училище „П. Яворов"- 
ж.к.„Ален мак“,с. Изгрев, м-ст Шейница,м-ст Кори дере, Предел 

махала. 

Четвърто основно училище „ Д. Дебелянов”  
кв. Грамада”, ж. к. „ Запад”, с. Рилци, с. Бело поле, с. Покровник, с.Зелен 

дол, с. Селище, с. Лешко. с. Падеш, с. Логодаж, с. Мощанец( съгласно Решение 

№86 от 28 март 2008 г. на Общински съвет). 

Осмо средно училище „Арсени Костенцев”  
ж.к „Еленово, ж.к „ Орлова чука”, с. Изгрев, Предел махала. 

Единадесето основно училище „Хр. Ботев” 
 ж.к „Еленово”, ж. к Орлова чука”, с.Еленово, с. Изгрев, Предел махала. 

Второ основно училище „Д. Благоев”  
 районите заключени между ул.“Крали Марко“ кв. „Баларбаши”, 

ул.„Бр. Миладинови”, ул. „Иван Шишман”, ул. „Д. Йосифов ” с. Дъбрава. 

Пето средно училище „Георги Измирлиев“  
районите заключени между кв.“Баларбаши”, ул.„Бр. Миладинови”, ул. 

„Крали Марко”, ул. „Иван Шишман”, ул. „Д. Йосифов  



Трето основно училище „Д Талев“ 
ул. „Крали Марко”, ул.„Славянска“, бул.„Св. Д.Солунски”, ул.„Даме 

Груев” и децата, живеещи в населените места без училища, както следва: с. 

Рилци, с. Бело поле, с. Покровник, с. Зелен дол, с. Селище, с. Лешко. с. Падеш, 

с. Логодаш, с. Мощанец (съгласно Решение № 86 от 28 март 2008 г. на 

Общински съвет). 

Седмо средно училище „К. Шапкарев”  
ул. „Крали Марко“,  ул.  „Славянска”, бул. „Св. Д. Солунски”, ул. „Даме 

Груев” и децата, живеещи в населените места без училища, както следва: с. 

Рилци, с. Бело поле, с. Покровник, с. Зелен дол, с. Селище, с. Лешко. с. Падеш, 

с. Логодаж, с. Мощанец, (съгл. Решение № на Общински съвет) 

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”   
ул.„Чаталджа”, 14-полк, ул. „Ив. Шишман” до кв. Вароша, Предел 

махала. 
 


