
 

КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДИЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА  

В ДГ №5 СЛЪНЧО – ПРИЕМ ДЕЦА РОДЕНИ 2017 ГОД. 

1. Предимства: 

1.1. Предимствата за прием в ДГ според „РАЗДЕЛ VI - критерии, от „НАРЕДБА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В 

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПОЛУДНЕВНИ И ЦЕЛОДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ 

ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА“, не са критерии при 

разпределението на децата в групите. 

1.2. Деца, чиито брат или сестра са приети в ДГ №5 Слънчо, второто дете се 

приема в същата или най-близка сграда. 
 

 2.  Разпределяне на децата –  съобразно адресната регистрация, както следва:  

2.1. ПЪРВИ подрайон (децата от този подрайон се разпределят към Централна 

сграда или най-близката сграда по отстояние) обхваща:  

Карето от улица на ул. „Яне Сандански“ блок №1, бл.106 на бул. „Вл. 

Варненчик“, ул.„Пейо Крачолов Яворов“- четни номера (от №2 до №32-34), ул. 

„Константин Иречек“ – нечетни (от №19 до №1), ул. „Отец Паисий“ – четни 

номера; на север до бул. „Цар Освободител“ /граница с район Приморски/, на юг 

до бул. „Вл. Варненчик“- четните номера и всички улици в посока на ДГ №3 

„Звездичка“, ДГ №4 „Теменужка“ (централна сграда), ДГ № 7 „А. С. Пушкин“.  

2.2. ВТОРИ подрайон (децата от този подрайон се разпределят към следвашия 

по отстояние филиал) обхваща:  

Карето от ул. „Пейо Яворов“- нечетни номера, ул. „Константин Иречек“ – 

четни по посока ул. „Отец Паисий“ – нечетни номера, до бул. „Цар Освободител“. 

Района обхващащ бул. „Вл. Варненчик“- нечетни номера и всички улици в района 

на ДГ №8 „Христо Ботев“, ДГ №1 „Светулка“, ДГ №6 „Палечко“, ДГ №2 

„Щастливо детство“; по посока ул. „Струга“ /граница с район Младост/ и ул. 

„Георги Пеячевич“ /граница с район Младост/.  

 

3. Деца със СОП, деца в риск, деца с хронични заболявания, деца с изявени 

дарби, се разпределят равномерно в групите, съгласно чл.192, ал.2 от ЗПУО, 

чл.187, ал.2 от ЗПУО и съобразно степента на заболяването.  

 

4. При запълване капацитета на първата група, децата се записват в следващата 

по отстояние от централната сграда, съгласно поредния номер от списъка на 

регистъра за прием на Община Варна, независимо от района на адресната 

регистрация.  




