
София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79

Училища за приемане на заявления на учениците 
(училища-гнезда) за участие в първи и в трети етап на 
класиране, както следва:

1. Всички училища на територията на област София-град, в които се обучават 
ученици в VII клас - за учениците от съответното училище;

2. Училища за приемане на заявления за участие в първи и трети етап на 
класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на 
област София-град:

2.1. ПГТ - директор: инж. Валя Симеонова;
2.2. 28. СУ „Алеко Константинов" - директор Станимира Стоева;
2.3. 132. СУ „Ваня Войнова" - директор Детелина Царвулкова;
2.4. 137. СУ „Ангел Кънчев" - директор Владимир Миков;
2.5. 144. СУ „Народни будители" - директор Величка Николова;
2.6. 101. СУ „Бачо Киро" - директор Весела Иванова;
2.7. 88. СУ „Димитър Попниколов" - директор Надка Воденичарова;
2.8. 149 СУ „Иван Хаджийски" - директор Людмила Василева;
2.9. 44 СУ "Неофит Бозвели" - директор Татяна Михайлова;
2.10. 29. СУ „Кузман Шапкарев" - директор Маргарита Милева;
2.11. ПГТМД - директор Даниела Шошова.

3. 29. СУ „Кузман Шапкарев" - директор Маргарита Милева, за приемане на 
заявления за първо и трето класиране на ученици, успешно завършили основно 
образование в училища от други региони на страната.

Училищата по определят със заповед реда и отговорните лица за подпомагане на 
родителите при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране, като 
достъпът до електронната платформа е с персоналния код на ученика .

ГраФик на дейностите във 2 СУ „Акад.Емилиян Станев“

1.Подаване на онлайн заявление за участие в приема на първи етап на 
класиране-03/05.07.2019 г.

Първа смяна-от 8.30 до 13.00 ч.
Втора смяна-от 13.00 до 17.30 ч.
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2.Подаване на заявление за участие в приема на втори етап на 
класиране-12/16.07.2019 г.

1. Първа смяна-от 8.30 до 13.00 ч.
2. Втора смяна-от 13.00 до 17.30 ч.

З.Подаване на заявление за участие в приема на трети етап на 
класиране-24/25.07.2019 г.

1. Първа смяна-от 8.30 до 13.00 ч.
2. Втора смяна-от 13.00 до 17.30 ч.


