
 

СРОКОВЕ 

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

учебната 2022/2023 година 

 

№ Дейности Срок  Извършва се от:  

I. ПЪРВО КЛАСИРАНЕ    

1. 

Срок за подаване на заявления за участие в 

класиране 

 

9 -  20 май  

/10 р. д./  

 

Родител, настойник или 

лице, полагащо грижи за 

детето  

2. 
Извършване на класирането и обявяване на 

резултатите 

23 - 27 май  

/4 р. д./ 

Училищна комисия по 

приема 

3. Срок за записване на класираните деца 

1 - 6 юни 

/4 р. д./ 

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето  

4. 
Обявяване на незаетите места след първо 

класиране  
7 юни /1 р. д./ 

Училищна комисия по 

приема  

II. ВТОРО КЛАСИРАНЕ 

1. 

Срок за подаване на заявления за участие в 

класиране 

 

8 - 10 юни  

/3 р. д./ 

 

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето 

2. 
Извършване на класирането и обявяване на 

резултатите 
13 юни /1 р. д./ 

Училищна комисия по 

приема  

3. Срок за записване на класираните деца 

15 - 17 юни  

/3 р. д./ 

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето  

4. 
Обявяване на незаетите места след второ 

класиране 
20 юни /1 р. д./ 

Училищна комисия по 

приема  

III. ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 

1. 
Срок за подаване на заявления за участие в 

класирането 

21 - 22 юни   

/2 р. д./ 

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето   

2. 
Извършване на класирането и обявяване на 

резултатите 
23 юни /1 р. д./   

Училищна комисия по 

приема  

3. Срок за записване на класираните деца 

24 - 27 юни 

/2 р. д./ 

 

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето  

4. 
Обявяване на незаетите места след трето 

класиране 
28 юни /1 р. д./  

Училищна комисия по 

приема  

IV. ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 

1. 
Срок за записване на неприети деца при 

наличие на свободни места в училището 
29 юни -                                 

14 септември  

Родител, настойник, 

лице, полагащо грижи за 

детето 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ   

 

7700 Търговище, пл. Свобода 

Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12  

e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg 


