
ГРАФИК  

на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските 

детски градини  

на територията на община Варна  

за учебната 2023-2024 година 

 

I. Електронен прием: 

 

I класиране 

No Дата Дейности по приема 

1.  Начална дата за кандидатстване 

– отваряне на електронната Система 

за прием в детските градини и 

детските градини с яслени групи  

15 май2023г. 

От 10:00 ч. на тази дата може да 

се регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием.  

 

2.  Крайна дата за кандидатстване – 

затваряне на Системата  

31 май 2023г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се 

регистрират/редактират/анулират 

заявления за прием.  

3. Дата на  първо класиране  

05 юни 2023г. 

До 17:00 ч. на тази дата се 

обявяват резултатите от 

класирането.  

4.  Начална дата за записване  

06 юни 2023г.  

От 9:00 ч. на тази дата 

класираните деца се записват в 

детската градина, в което са 

приети.  

5.  Крайна дата за записване  

9 юни 2023г.  

До 16:30 ч. на тази дата 

класираните деца се записват в 

градината, в която са приети. 

 

 

II класиране 

No Дата Дейности по приема 

1.  12 юни 2023г. 

 

До 10:00 ч. на тази дата се 

обявяват свободните места за 

Второ класиране.  

2.  Начална дата за кандидатстване 

– отваряне на  електронната 

системата  

12 юни 2023г. 

От 10:00 ч. на тази дата може да 

се 

регистрират/редактират/анулират 

заявления за прием.  

3. Крайна дата за кандидатстване  

– затваряне на системата  

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се 



16 юни 2023г. регистрират/редактират/анулират 

заявления за прием.  

4.  Дата на  второ класиране  

19 юни 2023г. 

До 17:00 ч. на тази дата се 

обявяват резултатите от 

класирането.  

5.  Начална дата за записване  

20 юни 2023г. 

От 9:00 ч. на тази дата 

класираните деца се записват в 

детската градина, в която са 

приети. 

6. Крайна дата за записване  

23 юни 2023г. 

До 16:30 ч. на тази дата 

класираните деца се записват в 

детската градина, в която са 

приети. 

 

III класиране 

No Дата Дейности по приема 

1.  26 юни 2023г. 

 

До 10:00 ч. на тази дата се 

обявяват свободните места след 

Второ класиране.  

2. 

 

 

 

От 26 юни 2023г.  - отваряне на 

системата -начална дата на 

кандидатстване 

 

От 10:00 ч. на тази дата може да 

се 

регистрират/редактират/анулират 

заявления за прием. 

 

3. 

 

 

 

 

 

Крайна дата на кандидатстване- 

Затваряне на системата 

30 юни 2023г. 

 

 

 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се 

регистрират/редактират/анулират 

заявления за прием. 

4. 

 

 

 

Дата на класиране 

03 юли 2023г. 

 

 

До 17:00 ч. на тази дата се 

обявяват резултатите от 

класирането. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Начална дата на записване 

04 юли 2023г. 

 

 

 

 

 

От 9:00 ч. на тази дата 

класираните деца се записват в 

детската градина, в която са 

приети. 



6. Крайна дата на записване 

07 юли 2023г. 

До 16:30 ч. на тази дата 

класираните деца се записват в 

детската градина, в която са 

приети. 

 

След приключване на електронния прием при наличие на свободни места за всички 

възрастови групи в детските градини, същите се обявяват информативно в 

електронния регистър за прием и в сайтовете на детските градини. Кандидатства се 

на място в детските градини с подаване на заявление до директора. Класирането се 

извършва по входящ номер. 

 

 

 

 


