
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ “ 
  град Асеновград  ул. “ Цар Иван Асен II “ №2  тел/факс: 0331/6-22-80 
 

 

З А П О В Е Д 
№ РД 10 - 709 

23.03.2021год. – гр. Асеновград 

 

                       На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № А-453/11.03.2021 год. 

на кмета на Община Асеновград   

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М    : 
           График на дейностите за прием на ученици в първи клас на ОУ„Христо Ботев“- Асеновград 

за учебната 2021/2022 година. 

 

№ Дейност Срок 

1 Приемане на документи за участие в първи етап 

на класиране в канцеларията на съответното 

училище от 8,00 до 17,00 часа или по електронен 

път 

от 01.04.2021 год.  

до 31.05.2021 год. 

2 Класиране на учениците и обявяване на списъците 

с приетите ученици на първи етап на класиране – 

на входа на училището и в училищния сайт 

04.06.2021 год.  

до 17,00 часа 

3 Записване на класираните ученици на първи етап в 

канцеларията на училището от 8,00 до 17,00 часа  

от 07.06.2021 год. 

до 11.06.2021 год. 

4 Обявяване на свободните места след първи етап на 

класиране – на входа на училището и в училищния 

сайт 

14.06.2021 год.  

до 17,00 часа 

5 Подаване на документи за участие във втори етап 

на класиране в канцеларията на училището от 8,00 

до 17,00 часа или по електронен път 

от 15.06.2021 год. 

до 18.06.2021 год. 

6 Класиране на учениците и обявяване на списъците 

с приетите ученици на втори етап на класиране – 

на входа на училището и в училищния сайт 

21.06.2021 год.  

до 17,00 часа  

7 Записване на класираните ученици на втори етап в 

канцеларията на училището от 8,00 до 17,00 часа 

22.06.2021 год. 

до 23.06.2021 год. 

8 Обявяване на свободните места след втори етап на 

класиране – на входа на училището и в училищния 

сайт 

24.06.2021 год. 

До 17, 00 часа 

9 Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране в канцеларията на училището от 8,00 до 

17,00 часа или по електронен път 

от 25.06.2021 год. 

до 31.08.2021 год. 

10 Класиране на учениците и обявяване на списъците 

с приетите ученици на трети етап на класиране – 

на входа на училището и в училищния сайт 

02.09.2021 год. 

 до 17,00 часа 

11 Записване на класираните ученици на трети етап – 

в канцеларията на училището от 8,00 до 17,00 часа  

03.09.2018 год. 

 

              Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на   Мария Рангелова Кръстева – ЗДУД.                   

              Настоящата заповед да се доведе до знание  срещу подпис за сведение и изпълнение.  

 

 

ЛИЛИЯ ВЕНЕВА   

Директор на ОУ „Христо Ботев“ Асеновград  


