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http://30su-bg.com/ 

Прием на ученици в първи клас 

за учебната 2020/2021 г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ 

Приемът в първи клас в 30.СУ „Братя Миладинови“ за учебната 2020/21 г. ще се 

осъществи съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на 

територията на гр. София, приета на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 

г. на МОН за организация на дейностите от Столичния Общински Съвет   - виж тук 

 

Училищният план-прием в 1 клас на 30.СУ „Братя Миладинови“ е приет на ПС 

(Протокол № 3 /19. 12. 2019 г.) и е съгласуван  с Обществения съвет на 30. СУ ( Протокол 

№1/06. 02. 2020 г.) Той е утвърден със Заповед № РД-12-757/ 09.03.2020 г. на Директора 

на 30. СУ, както следва: 

• Брой паралелки – 4; 

• Брой места във всяка от паралелките – 22 (24); 

• Брой паралелки с целодневна организация на учебния ден - 4.  
 

Уважаеми родители, 

Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас в 30.СУ „Братя Миладинови“ и 

класирането на кандидатите ще се осъществи само по електронен път. Електронната 

система за прием ще бъде оповестена на сайта в срок до 15.03.2020 г., а ще бъде 

отворена от 21.04.2020 г. до 21.05. 2020 г. 18:00ч.  

Документи на хартиен носител няма да се приемат в канцеларията на училището.  

ДОМЕЙНЪТ, на който е разположена Електронната система за прием в първи клас на 

30.СУ Е ЗАЩИТЕН С SSL СЕРТИФИКАТ. Всички лични данни на кандидатите са 

защитени според регламента и изискванията на GDPR на европейската комисия. 

Обръщаме внимание, че всички необходими документи за кандидатстване имат срок на 

валидност 6 месеца. Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система 

необходимите документи в указаните в графика на дейностите срокове. След изтичане на 

крайния срок, според графика, достъпът до системата ще бъде автоматично спрян. 

Моля, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа 

осигурете всички необходими документи и се запознайте с указанията към нея.  

 

 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0&ot=%D1%C8%D1%D2%C5%CC%C0+%E7%E0+%EF%F0%E8%E5%EC+%ED%E0+%F3%F7%E5%ED%E8%F6%E8+%E2+%EF%FA%F0%E2%E8+%EA%EB%E0%F1+&search=%D1%C8%D1%D2%C5%CC%C0+%E7%E0+%EF%F0%E8%E5%EC+%ED%E0+%F3%F7%E5%ED%E8%F6%E8+%E2+%EF%FA%F0%E2%E8+%EA%EB%E0%F1#s_0
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Граници на прилежащи райони към 30. СУ „Братя Миладинови“                             

Ул. „Ген Цончев“ – бл.13 и бл.14 >Бул. „инж.Иван Иванов“ /четни номера/ > бул.“Тодор 

Александров“  - /южна част-нечетни номера/ > ул. „Опълченска“ – западна част > ул. 

„Ген.Скобелев“ > ул. „Добруджански край“ > ул. „Камен Андреев“ –нечетни номера > 

ул. „Охридско езеро“ – четни номера > Ул. „Ген Цончев“.  

Район „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

 – брой подлежащи по прилежащ район - 109 
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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА  

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

СРОК ДЕЙНОСТ 

30.03.2020 г.  Обявяване на брой места и прилежащия район на 

училището за прием на ученици в първи клас. 

Информация за брой места се обявява на интернет-

страницата на училището, а за прилежащия район - на 

интернет-страниците на училището и на Столична 

община. 

от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. 

вкл.  

Подаване на заявления от родителите за прием в първи 

клас. 

01.06.2020 г. в 17.00 ч Обявяване на списъците на приетите ученици на първо 

класиране. 

от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. 

вкл. до 17.00 ч.  

 

Записване на учениците, приети на първо класиране. 

08.06.2020 г. - в 18.00 ч.  Обявяване на незаетите места за второ класиране. 

от 09.06.2020 г. до 15.06.2020 г. 

вкл. до 12.00 ч. (На 09.06 и 11.06 

заявления за участие във второ 

класиране могат да се подават 

след приключване на НВО по 

БЕЛ и математика за VII клас)  

 

Подаване на заявления за участие във второ класиране 

15.06.2020 г. - в 18.00 ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на второ 

класиране. 

от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. 

вкл. до 17.00 ч.  

 

Записване на учениците, приети на второ класиране. 

18.06.2020 г. - в 18.00 ч.  Обявяване на незаетите места за трето класиране. 

  от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. 

вкл. до 12.00 ч.  

 

Подаване на заявления за участие в трето класиране. 

22.06.2020 г. - в 18.00 ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на трето 

класиране. 

23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. 

17.00 ч.  

 

Записване на учениците, приети на трето класиране. 

24.06.2020 г. - в 18.00 ч.  

 

Обявяване на свободните места след трето класиране 

от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. 

вкл.  

 

Попълване на свободните места след трето класиране и  

публикуването им на интернетстраницата на 

училището и РУО София-град 

 


