
  

ООББЩЩИИННАА    ВВИИДДИИНН 

           Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132; 

   e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-02-11- 209 от 08.03.2018 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.5 от Система за прием в първи клас на основни и средни  училища в община 

Видин, приета с Решение № №53 на Общински съвет Видин, взето с протокол № 3 от 06 април 

2017г., и във връзка с Решение № 24, взето с протокол №3 от 27.02.2018г. на Общински съвет 

Видин,  

 

 
Н А Р Е Ж Д А М:  

 
УТВЪРЖДАВАМ  „График на дейностите за определяне на  срокове за приема  на 

ученици в първи клас на основни и средни  училища в община Видин за учебната 2018/2019 

година“.  

Неразделна част от настоящата заповед е График на дейностите за определяне на  

срокове за приема  на ученици в първи клас на основни и средни  училища в община Видин за 

учебната 2018/2019 година.  

Заповедта да се публикува на интернет-страницата на община Видин. 

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Венци Пасков Заместник-кмет 

„Хуманитарни дейности и социална политика”. 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на горецитираното лице, на Емилия 

Николова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности”, директорите на общинските 

училища, в които се реализира прием в първи клас, и на директорите на детските градини за 

сведение и изпълнение. 

 

 
инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ (п) 

Кмет на Община Видин 
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                  УТВЪРЖДАВАМ: (п) 

       инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ  

                  Кмет на Община Видин 

 
 

 

График на дейностите за определяне на  срокове за приема  на ученици в първи клас на 

основни и средни  училища в община Видин за учебната 2018/2019 година  

 
 
№ Дейност Период 

1. Подаване на заявления за постъпване в първи клас на  

учебните заведения 

 02.05.2018г.- 23.05.2018г. 

2. Обявяване  на резултатите с приетите деца от първо 

класиране  на електронната страница за прием и на видно 

място в съответното учебно заведение 

 30.05.2018г. 

3. Записване  на приетите деца  на първо класиране  в 

съответното учебно заведение.  

31.05.2017г. -  13.06.2018г. 

3.1  Подаване в община Видин в писмен вид на информация от 

директорите за записаните деца и свободните места след 

първо класиране.  

14.06.2018. - 15.06.2018г. 

4. Подаване на заявление за участие във  второ класиране  на 

некласираните и  некандидатствали до момента  на второто 

класиране деца  

18.06.2018г. - 22.06.2018г. 

5. Обявяване  на резултатите с приетите деца от второ 

класиране  

25.06.2018г. 

6. Записване на приетите деца от второ класиране в 

съответното учебно заведение. 

до 02.07.2018г. 

6.1 Подаване в община Видин в писмен вид на информация от 

директорите за записаните деца и свободните места след 

второ класиране. 

03.07.2018г. -04.07.2018г.  

7. Обявяване на останалите свободни места след второ 

класиране  

на 05.07.2018г. 
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