
  

                                     ВЪПРОСИ И ОТГОВИРИ – за прием 2022/2023г. 

 

1.В какви срокове се подава заявление за регистрация? 

Подробна информация за начална и крайна дата за подаване на заявление за електронно 

класиране  можете да видите в Графиците на дейностите за прием в ясла, първа възрастова 

група в детската градина и подготвителните групи в училище, които са публикувани на сайта 

за прием  в сайта на Община Варна. 

За участие в първо класиране  в детска градина/училище началната дата за регистрация е 

09 май 2022г. Заявления се регистрират до 27 май 2022г.  

2. Как мога да регистрирам детето си за участие в класиране за ясла, детска градина 

или подготвителна група в училище? 

За да регистрирате дете, попълнете електронно заявление, достъпно на страницата за 

регистрация. Можете да направите това само когато системата е отворена за регистрация. 

Електронно заявление за прием може да бъде направено и на място в детска градина/училището 

от упълномощен за това служител. 

На посочения от Вас имейл адрес ще получите уникална парола. Тя осигурява възможност за 

преглед на регистрацията или за последваща промяна на желанията и/или корекция на 

информацията, достъп до резултатите от класирането, както и друга допълнителна информация. 

3. Какви документи са необходими за регистрация на заявление? 

При попълване на електронно заявление не са Ви необходими никакви допълнителни 

документи. Действителните документи, доказващи истинността на въведената от Вас 

информация се представят в детската градина/училището при записването на детето. В случай 

че бъде установено несъответствие между въведената информация и представените документи, 

записването на детето ще Ви бъде отказано. Детето ще може да участва в следващи класирания, 

с ново заявление след  коригиране на неверните обстоятелства. 

4. Как да разбера какви са постоянния и настоящия адрес на детето ми? 

Ако не сте сигурни, можете да направите проверка по ЕГН на детето, за това къде се води 

адресната му регистрация. Това може да стане в районните администрации или в община Варна, 

сектор „Гражданско състояние“. 

5. Извършвал съм промяна на адрес в последните години, но в рамките на района на 

обхват на детските градини/училища. Мога ли да посоча общия период на 

местоживеене в района? 



Не, ако сте извършвал промяна на адреса си, но и двата адреса са в рамките на един и същ 

прилежащ на детската градина/училище район, е необходимо от служба ГРАО да получите 

„История на адреса“. Регистрация на заявлението Ви ще бъде извършено от служител на 

дирекция „Образование и младежки дейности“. 

6.Как да разбера района на обхват по постоянен/настоящ адрес на детето. 

Детските градини/училища и районите им на обхват са  публикувани на публичния сайт за 

прием. Ако не можете да откриете адреса на детето си в района за обхват, се обадете в дирекция 

„Образование и младежки дейности“ на тел. 052/820 262 за детските градини и тел. 052 820 187 

за училищата. 

7. Мога ли да посоча адреса на родителя, вместо на детето? 

Не, регистрацията в електронната система задължително става по адрес на детето, като 

посочвате постоянния и настоящия адрес. 

Изключение от това правило се прави само за осиновените деца или деца от приемни семейства. 

Те могат да ползват адреса на осиновителя или на приемния родител. Горните обстоятелства се 

доказват с документ. 

8. Как се отчита критерият за уседналост на детето по постоянен и настоящ адрес? 

За приема 2022/2023 година уседналостта по адреса на местоживеене на детето ще 

се отчита към дата 1 май 2022 година.  

9. При промяна на адреса на детето след 1 май 2022г. регистрацията на заявление 

за прием става в Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“, 

ет.11 

Мога ли да регистрирам две или повече деца? 

За всяко дете се прави отделна регистрация в електронната система.Изключение правят 

близнаците, които участват с едно заявление. 

10. Кандидатствам за прием в повече от една детска градина/училище, необходимо 

ли е да подавам заявление за всяко от тях? 

Електронната система позволява избор  на до 7 детски градини и 7 училища. Необходимо е 

единствено да подредите желанията си по приоритет. Имайте предвид, че поредността на 

желанията носи различен брой точки. 

11. Ще получа ли регистрационен номер? 

Да. При успешна регистрация ще получите регистрационен номер. 

12. Има ли значение за класирането времето на регистрация? 



Не. Времето на регистрация не се отразява на класирането. 

13. По какъв начин се извършва класирането? 

Най-голяма тежест при класирането има времето на уседналост на детето на посочения адрес, 

в прилежащия за обхват район на детските градини/училища. 

В зависимост от уседналостта кандидатите се разпределят в 5 групи/справка чл.54 от Наредбата 

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/ 

Децата в групата се подреждат в низходящ ред по брой точки, съгласно Раздел VI “Критерии“. 

При равен брой точки децата се подреждат във възходящ ред по случайно число. 

 

14. Как да проверя дали детето ми е прието? 

Можете да проверите резултатите от класирането в профила на детето, след обявяване на 

класирането. Ползвайте ЕГН/ЛНЧ и парола за вход, получена на имейла Ви.  Списък с 

регистрационните номера на приетите деца ще бъде обявен на видно място  и в детската 

градина/училището. 

15. Възможно ли е детето да не бъде класирано по нито едно от изброените желания? 

Да, това е възможно, в случай че събраните точки не са достатъчни за прием в посочените 

детски градини/училища. Родителите на неприети деца могат да кандидатстват за прием на 

децата си в други детски градини/училища, в които има свободни места. Необходимо е да 

променят желанията си  в периода на редакции, за да участват успешно в следващо класиране. 

16. В какви срокове се извършва записването на приетите деца в яслена група и 

детска градина? 

Записването на приетите деца се извършва в сроковете, посочени в Графиците на дейностите. 

За класираните на 1-во класиране  в детска градина/училище записването е от 07 до 10 юни 

2022г.  

За класираните на 2-ро класиране в детска градина/училище записването е от 21 до 24 юни 

2022г.  

За класираните на 3-то класиране записването в детска градина е от 05 до 08 юли 2022г. 

17. Какви документи са необходими при записване на прието дете? 

Записването става на място в детската градина/училището, където детето е класирано. 

Необходими са всички документи, удостоверяващи наличието на обстоятелства, отговарящи на 

критериите при регистрацията. 

Лична карта на родителя/за сверка/ 



Акт за раждане на детето/копие/ и оригинал за сверка. 

Документи, доказващи допълнителни критерии по чл.56 от Наредбата 

18. Пропуснал съм първоначалния срок на регистрация. Кога мога да подам 

заявление? 

Освен  периода на първоначална регистрация е възможно да регистрирате детето си за участие 

в още две класирания. Това може да се случи в периодите, когато системата е отворена  освен 

за редакции на съществуващи заявления, така и за регистриране на нови. Периодите, когато 

електронната система е отворена са посочени в Графиците на дейностите, публикувани в 

публичния сайт за прием. 

19. След Решение на Общински съвет Варна, считано за приема за учебната 2022/23г. 

критериите по чл.56, за които се присъждат допълнителни 10 точки, са допълнени със следните 

нови: 

- деца, посещавали яслена група към съответната детска градина; 

-когато постоянният и настоящият адрес са в района за обхват на детската градина/училището; 

20. Имам и други въпроси относно приема. Към кого да се обърна? 

Разяснения на други въпроси относно приема можете да получите във всяка детска 

градина/училище, както и в дирекция „Образование и младежки дейности“ за детските градини 

на тел.052/820 262 и за училищата на тел.052 820 187. 

 

 

 


