
Прием 2021-2022 
На 10 май 2021 отваря електронната система за прием в детски градини и детски 
градини с яслени групи. 
Предоставяме на вашето внимание: 
 
• Брой деца за прием в първа и яслена група за учебната 2021-2022 
година 
Яслена група 17 деца 
Градински групи 42 деца 

 

РАЗДЕЛ VI Критерии 
Чл. 53. Водещ критерий за прием е близостта на детската градина с яслена 

група, детската градина и училището по постоянен или настоящ адрес на 

детето в района за обхват.  

Чл. 54. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено 

заявление за прием в детска градина с яслени групи, детска градина и 

училище се разпределят в следните групи: 

 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;  

3. За подготвителни групи в училища: постоянен/настоящ адрес на детето в 

района за обхват на училището 2 и над 2 години - 500 точки;  

4. Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градина/училище, 

независимо от постоянния/настоящия им адрес/ не се отнася за децата, които 

през настоящата година завършват IV подготвителна група/седми клас в 

училище. 

 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;  

3. За подготвителни групи в училища: постоянен/настоящ адрес на детето в 

района за обхват на училището от 1 до 2 години - 400 точки;  
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III група  

За първа възрастова група и подготвителна група в училище: 

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.  

 

Чл. 55. 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. 

 

 Чл. 56. Допълнителни критерии  
 

1. Двама работещи родители - 10 точки;  

2. Деца-близнаци - 10 точки;  

3. Дете със заболявания с 50% и над 50% - 10 точки; 

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

настанени в други социални институции - 10 точки;  

5. Един от родителите със заболяване със 70% и над 70% - 10 точки;  

6. Дете на един или двама починали родители - 10 точки;  

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

повече деца - 10 точки;  

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 - 10 точки;  

9. Деца, чиито братя или сестри посещават същата детска градина/училище, и 

са с уседналост в района за обхват на детските градини/училища 2 и над 2 

години/ не се отнася за децата, които през настоящата година завършват IV 

подготвителна група/седми клас в училище - 10 точки. 


