
 

Препис!  

З А П О В Е Д                                                               

№ РД-З-444 

гр. Търговище, 29.04.2021 г.   

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

администрация, във връзка с чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Система от правила и критерии за 

прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град 

Търговище, приета с Решение № 20 по Протокол № 21 от 29.04.2021 г. на Общински 

съвет Търговище   

О П Р Е Д Е Л Я М :  

 

Срокове за дейностите по приема на ученици в първи клас в училищата в град 

Търговище за учебната 2021/2022 година, както следва:  

 

№ Дейности Срок  Извършва се от:  

I. ПЪРВО КЛАСИРАНЕ    

1. 

Срок за подаване на заявления за участие в 

класиране 

 

10 -  21 май   

 

Родител, настойник или 

лице, полагащо грижи за 

детето  

2. 
Извършване на класирането и обявяване на 

резултатите 
26 май  

Училищна комисия по 

приема 

3. Срок за записване на класираните деца 
1 - 4 юни 

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето  

4. 
Обявяване на незаетите места след първо 

класиране  
7 юни  

Училищна комисия по 

приема  

II. ВТОРО КЛАСИРАНЕ 

1. 

Срок за подаване на заявления за участие в 

класиране 

 

8 - 10 юни  

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето 

2. 
Извършване на класирането и обявяване на 

резултатите 
11 юни  

Училищна комисия по 

приема  

3. Срок за записване на класираните деца 
14 - 16 юни  

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето  

4. 
Обявяване на незаетите места след второ 

класиране 
17 юни  

Училищна комисия по 

приема  

III. ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 

1. 
Срок за подаване на заявления за участие в 

класирането 
18 - 21 юни   

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето   

2. 
Извършване на класирането и обявяване на 

резултатите 
22 юни   

Училищна комисия по 

приема  

3. Срок за записване на класираните деца 
23 - 24 юни 

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ   
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детето  

4. 
Обявяване на незаетите места  след трето 

класиране 
25 юни  

Училищна комисия по 

приема  

IV. ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 

1. 
Срок за записване на неприети деца при 

наличие на свободни места в училището 
28 юни -                                 

14 септември  

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето 

 

 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.      

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за 

сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/ 

  Кмет на община Търговище  

  

 

 

 

 

 


