
Извадка от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване  

на деца в общинските детски градини  
приета с Решение № 186-8(4)/11.02.2020 г. на ОбС Варна, 

изменена и допълнена - Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на ОбС – Варна 

При записване водещият критерий - близост на детската градина по постоянен или настоящ 

адрес на детето в района за обхват и съответните групи по адресна регистрация се 

проверяват служебно за първо, второ и трето класиране. 
 

При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи: 

1. Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на 

детето, издаден от районната администрация;  

2. Копие и оригинал(за сверка) на удостоверение за раждане на детето;  

3.  Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните;  

4. За двама работещи родители - Служебна бележка от работодател/осигурител, която 

съдържа изходящ номер, мокър печат и подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя. За 

самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други 

страни-легализиран превод на документ за работа.  

5. За Деца-близнаци - Копие от удостоверение за раждане на децата;  

6. За дете със заболявания с с 50% и над 50%,  Други деца в семейството със заболявания 

със 70% и над 70%, които не са настанени в други социални институции, или Дете със 

заболявания Един от родителите със заболяване със 70% и над 70% - Копие на ТЕЛК или 

НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза; 

7. За дете на един или двама починали родители (10т)- Копие от акт за смърт на 

родителя/родителите;  

8. За дете, което живее в семейство, в което са родени или се отглеждат 3 и повече деца - 

Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала - 

Удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата 

родители и на децата;  

9. За дете под полицейска закрила, дете настанено в семейство на роднини или близки, 

дете от специализирани институции, дете настанено в приемно семейство, Центрове за 

настаняване от семеен тип - Представят се документи от Държавна агенция за закрила на 

детето, съгласно Закона за закрила на детето;  

10. Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градина към 15.09 на идната 

учебна година и са в района на обхват на детската градина - проверява се служебно 

11. Деца, чиито постоянен и настоящ адрес в района за обхват съвпадат - проверява се 

служебно 

12. Деца на неизвестни родители – проверява се служебно 

13. Деца посещавали детската ясла към същата детска градина – проверява се служебно 

 

Ако директорът на детската градина установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, 

които не могат да бъдат доказани с изискуемите документи, детето отпада от 

класирането, няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания с нов 

регистрационен номер и ново заявление. 
 

Постъпването на децата в яслена група, записани за новата учебна година, се извършва 

поетапно в детските градини с яслени групи, но не по-късно от 60 дена считано от 15 

септември на съответната календарна година. За текущи класирания сроковете започват 

да текат от датата на записване на децата. В случай че детето не постъпи в детската градина с 

яслени групи в определените срокове мястото остава свободно за следващо класиране.  

Постъпването на децата, записани в първа възрастова група за новата учебна година, 

се извършва поетапно в детските градини, но не по-късно от 30 дни, считано от 15 

септември на съответната календарна година. За текущи класирания сроковете започват да 

текат от датата на записване на децата. В случай че детето не постъпи в детската градина в 

определените срокове, мястото остава свободно за следващо класиране.  



Ако детето е прието, но не бъде записано в указаните в Графика на дейностите срокове, 

то отпада от класирането. Родителят/настойникът може да кандидатства за следващо 

класиране, при обявени свободни места като регистрира ново заявление и получи нов 

регистрационен номер.  
 

Отговорност на родителя/настойника е да следи информацията за класиранията и да 

спазва сроковете за записване. 
 

 

РАЙОН ЗА ОБХВАТ НА ДЕТСКАТА  ГРАДИНА 
 

РАЙОН 

"ПРИМОРСКИ 

1. ДГ № 10 "Карамфилче" 

2. ДГ № 11 "Незабравка" 

3. ДГ № 14 "Дружба" 

4. ДГ № 19 "Славейче" 

5. ДГ № 15 "Гълъбче" 

Териториите, заключени между 
 ж.к "Изгрев", бул. "Христо Смирненски",  

м-т "Гледка", м-т "Каменарски дол", 

 м-т "Сотира", бул. "Васил Левски", ул."Прилеп", 

бул. "Осми Приморски полк";  

Критерии   
Водещ критерий за прием е близостта на детската градина с яслена група, детската 

градина по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват. 

I група 1. За яслени групи: без промяна на постоянен/настоящ адрес на детето в 

района за обхват на детските градини с яслени групи през последните 10 

месеца към 15 септември в годината на кандидатстване 

500 точки 

2. За първа възрастова група: постоянен/настоящ адрес на детето в района 

за обхват на детските градини 2 и над 2 години  
500 точки 

4. Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градинакъм 15.09 на 

идната учебна година се разпределят в първа група, независимо от 

постоянния/настоящия им адрес  

500 точки 

II група 1. За яслени групи: с промяна на постоянен/настоящ адрес на детето в 

района за обхват на детската градина през последните 10 месеца към 15 

септември в годината на кандидатстване  

400 точки 

2. За първа възрастова група: постоянен/настоящ адрес на детето в района за 

обхват на детските градини от 1 до 2 години  
400 точки 

III група За първа възрастова група постоянен/настоящ адрес на детето в района за 

обхват на детските градини/училища до 1 година  
300 точки 

IV група  Постоянен/настоящ адрес на детето на територията на административния 

район  
200 точки 

V група  Постоянен/настоящ адрес на детето на територията на Община Варна 100 точки 

Поредност на желанията, избрани от родителя/настойника:  

 По първо желание - 7 точки;   По второ желание - 6 точки;  

 По трето желание - 5 точки;   По четвърто желание - 4 точки;  

 По пето желание - 3 точки;   По шесто желание - 2 точки;  

 По седмо желание - 1 точка. 

Допълнителни критерии – всеки по 10 точки 
 

1. Двама работещи родители или родители, регистрирани в бюрото по труда с право на парично 

обезщетение 

2. Деца-близнаци 

3. Дете със заболявания с 50% и над 50% 

4. Други деца в семейството със заболявания със 70% и над 70%, които не са настанени в други социални 

институции 

5. Един от родителите със заболяване със 70% и над 70% 

6. Дете на един или двама починали родители 

7. Дете, което живее в семейство, в което са родени или се отглеждат 3 и повече деца 

8. Дете под полицейска закрила, дете настанено в семейство на роднини или близки, дете от 



специализирани институции, дете настанено в приемно семейство, Центрове за настаняване от семеен 

тип 

9. Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градина към 15.09 на идната учебна година и 

са в района на обхват на детската градина  

10. Деца, чиито постоянен и настоящ адрес в района за обхват съвпадат  

11. Деца на неизвестни родители  

12. деца посещавали детската ясла към същата детска градина  

 

Прием на деца  

във втора, трета/подготвителна/ и четвърта подготвителна/ възрастови групи 

 

Деца за втора, трета и четвърта възрастови групи в детските градини се приемат 

целогодишно при наличие на свободни места.  

Свободните места се обявяват на сайтовете на детските градини и информативно на 

публичния сайт за прием.  

Заявления по образец се подават на място в детската градина при директора или 

упълномощено от него лице и се вписва във входящия дневник за кореспонденция, като на 

родителя се дава входящ номер.  

Класирането се извършва в детската градина по входящ номер.  

Родителите на приетите деца представят следните документи  

Заявление за прием;  

Лична карта на родителя за сверяване;  

Копие от удостоверение за раждане на детето;  

Удостоверение за адресна регистрация на детето. 
 

Преместването на дете от подготвителна група от една детска градина в друга или 

училище може да се осъществи при наличие на свободно място след началото на учебната 

година. 

Директорите на детски градини могат да извършват преместване на деца от 

подготвителни групи между две детски градини след подадени писмени заявления от 

родителите/ настойниците и на двете деца.  

При преместване на децата от подготвителни групи се издава удостоверение за 

преместване.  

 


