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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  Министерство на образованието и науката 

Регионално управление на образованието-Търговище 

 

И Н Ф О Р МА Ц И Я 
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС 
В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. СЪГЛАСНО 

НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. 

 

 

Уважаеми седмокласници, 
 

 

 И през тази учебна година ще имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и 
трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет на адрес https://infopriem.mon.bg или на място, в 
определените за това училища: 

- в  Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище, I етаж, стая №108; 

-  в  Основно училище „Любен Каравелов” гр. Попово, ул. „Цар Освободител” 17, ет. І, зала № 1;                                  

- в I Начално училище „Хр. Смирненски” гр. Омуртаг, I етаж, стая на IБ клас. 

 В  електронната система ще бъдете допуснати, като въведете Вашия входящ номер и код за достъп, 
вписани в служебната Ви бележка за удостоверяване на мястото за явяване на Национално външно 
оценяване през 2022 година. В същата електронна система ще имате възможност да проверите Вашите 
резултати от изпитите в посочените по-долу срокове от настоящото указание, както и оценките от 
свидетелството Ви за завършено основно образование. Освен това можете да прегледате обявения план-
прием за училищата от областта, в която желаете да кандидатствате чрез страницата „План-прием”, както 
и да видите формулата, по която се образува балът за всяка отделна паралелка.  
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Кандидатстването може да се извърши чрез електронната система, като попълните  електронно 
заявление с подредените Ви желания за участие в класиране. Желаещите да кандидатстват в 
професионални паралелки трябва да сканират и да въведат допълнително в системата и медицинско 
свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Когато образованието не е придобито в 
годината на кандидатстването, се представя свидетелство за завършено основно образование. 

Изискванията към учениците при кандидатстване са: 
-  За определените с ДПП места в VІІІ клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са 

завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни 
от 17 год., навършвани в годината на кандидатстване;  

- Могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. 
Над утвърдения план –прием може да се приемат: 
- близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за прием на ученици в VIII 

клас; 
- ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на посочените по-горе 

условия. 
Забележка: При подаване на документите ученикът кандидатства в присъствието на 

родител/настойник. 
1. До 28.06.2022 г. вкл. 

Обявяване на резултатите от НВО и от изпитите за проверка на способностите:          

- в училището, в което се обучава ученикът; 

- в сайта на МОН – на електронен адрес https://infopriem.mon.bg. 

2. В тридневен срок след оповестяване на индивидуалните резултати от НВО със своя заповед 
началникът на РУО – Търговище определя условията и реда за запознаване с индивидуалните резултати. 

В Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище учениците в присъствието на родител, имат право да се 
запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен в заповед на началника на РУО - Търговище. 
Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата. 
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юли    2022 
 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя 

 До 28.06.2022 г.   1 2 3 
 Обявяване на 

резултатите от НВО и от 
изпитите за проверка на 
способностите. 

     

4 От 5 6 До 7 8 9 10 
 Подаване на документи 

за участие в приема. 
Подаване на документи за 
участие в приема. 

Подаване на документи за 
участие в приема. 

   

11 До 12 От 13 14 До 15 16 17 
 Обявяване на приетите 

ученици на първи етап 
на класиране. 

Записване на приетите 
ученици на първи етап на 
класиране или подаване 
на заявления за участие 
във втори етап на 
класиране в съответното 
училище, в което е приет 
ученикът (*Забележка). 

Записване на приетите 
ученици на първи етап на 
класиране или подаване на 
заявления за участие във 
втори етап на класиране в 
съответното училище, в 
което е приет ученикът 
(*Забележка). 

Записване на приетите 
ученици на първи етап на 
класиране или подаване на 
заявления за участие във 
втори етап на класиране в 
съответното училище, в 
което е приет ученикът 
(*Забележка). 

  

18 19 До 20 От 21 До 22 23 24 
  Обявяване на приетите 

ученици на втори етап на 
класиране. 

Записване на приетите 
ученици на втори етап на 
класиране. 

Записване на приетите 
ученици на втори етап на 
класиране. 

  

25 От 26 До 27 28 29 30 31 

Обявяване на броя на 
незаетите места след втори 
етап на класиране. 

Подаване на документи 
за участие в трети етап 
на класиране. 

Подаване на документи за 
участие в трети етап на 
класиране. 

 Обявяване на приетите 
ученици на трети етап на                                                          
класиране. 

  

От 01.08. До 02.08.2022 г. До 03.08.2022 г.     

Записване на  приетите 
ученици на трети етап на 
класиране. 

Записване на  приетите 
ученици на трети етап на 
класиране. 

Обявяване на броя на 
незаетите места след 
трети етап на класиране. 

    

*Забележка: Ако ученикът на първо класиране не е приет по първо желание, подава заявление за участие във втори етап на 
класиране в училището, в което е приет, като по този начин си запазва позицията към момента и участва за по-предно желание.   
До 10.09.2022 г. вкл. – попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване (определя се от директора на 
училището). 
До 14.09.2022 г. - утвърждаване на осъществения държавен план-прием от началника на РУО. 


