
График на класиранията в детските заведения на 

територията на Столична община през календарната 

2018 година 

/ Извадка от ИСОДЗ / 
 

Понеделник, 19 март 

 

 Период без класирания 

 Oбявяване на свободните места за набори 2015, 2016 и 2017 за учебната 

2018/2019 година 

 Обявяване на свободните места за набори 2012, 2013 и 2014 

 

От 11.03.2018 г. до 10.05.2018 г. системата е в период без 

класирания. 

 

четвъртък, 10 май 

 

 Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа 

 Подготовка за първото класиране за учебната 2018/2019 година 

 

петък, 11 май 

 Първо класиране по критерии за учебната 2018/2019 година (под граждански 

контрол) 

 

събота, 12 май 

 Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 

2018/2019 година, срок за записване до 25.05.2018 г. 
 

понеделник, 21 май 

 Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 

2018/2019 година 

 

петък, 25 май 

 Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа 

 Елиминиране на незаписаните от първото класиране 

 Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа 



 

събота, 26 май 

 Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 

2018/2019 година, срок за записване до 08.06.2018 г. 

 
 

 

понеделник, 4 юни 

 Обявяване на свободните места за третото класиране за учебната 

2018/2019 година 

 

петък, 8 юни 

 Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа 

 Елиминиране на незаписаните от второто класиране 

 Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа 

 

събота, 9 юни 

 Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 

2018/2019 година, срок за записване до 22.06.2018 г. 

 
понеделник, 18 юни 

 Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 

2018/2019 година 

 

петък, 22 юни 

 Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа 

 Елиминиране на незаписаните от третото класиране 

 Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа 

 

събота, 23 юни 

 Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 

2018/2019 година, срок за записване до 06.07.2018г. 

 


