
ГРАФИК 
на дейностите по приемане на децата в общинските детски градини на територията на 

град Добрич през 2022 г. 
Всички родители, които желаят децата им да участват в класиране през 2022 г.,моля 

да попълнят ново заявление за участие. Заявленията от 2021г. са заличени. 
 

Дата 
Действие: Обявяване на 

свободни места/ Класиране/ 
Записване/ Постъпване 

Статус на електронната система 

7 февруари  
12:00 часа 

 
Обявяване на свободните места 

само за текущата учебна 
година- 2021/2022 г. 

Допускат се  регистрации на 
заявления  на деца родени през 

2015,2016,2017,2018г.  

Системата е отворена за 
регистрации и редакции на 

заявления 

до 15 февруари  
включително 

 

16 -17 февруари  

Системата е затворена за редакция 
и регистрация на заявления 

18 февруари 

 
Обявяване на резултатите от 

класирането  
 

от 21 до 28 февруари 
включително 

 

Записване на класираните деца. 
 

Системата е отворена за редакция 
на съществуващите заявления на 

некласираните деца и за 
регистрация на нови заявления. 

   

7 март 
12:00 часа 

 
Обявяване на свободните места 

само за текущата учебна 
година- 2021/2022г. 

Допускат се  регистрации на 
заявления  на деца родени през 

2015,2016,2017,2018 г. 

Системата е отворена за 
регистрации и редакции на 

заявления 

до 15 март  
включително 

 

16 и 17 март  

Системата е затворена за редакция 
и регистрация на заявления. 

18 март 

 
Обявяване на резултатите от 

класирането 
 

от 21 до 28 март 
включително 

 

Записване на класираните деца. 
 
 

Системата е отворена за редакция 
на съществуващите заявления на 

некласираните деца и за 
регистрация на нови заявления. 

   



 4 май 
12:00 часа 

 
Обявяване на свободните места  

за новата учебната година 
2022/2023 

 
Първо класиране за децата 

родени през 2019 г. 
Децата, родени през 2019 

година постъпват в детската 
градина от 15 септември до 14 

октомври 
 

 
 
 
 
 
 

Системата е отворена за 
регистрации и редакции на 

заявления 

до 25 май включително 
 

  

26 до 28 май   
 

Системата е затворена за редакция 
регистрация на заявления. 30 май 

Обявяване на резултатите от 
класирането. 

от 31 май до 15 юни 
включително 

Записване на класираните деца. 
 
 

Системата е отворена за редакция 
на съществуващите заявления на 

некласираните деца и за 
регистрация на нови заявления. 

   

17 юни  
12:00 ч. Обявяване на свободните места 

 

Системата е отворена за 
регистрации и редакции на 

заявления до 27 юни  
включително 

28 и 29 юни  
Системата е затворена за редакция 

и регистрация на заявления. 
30 юни 

Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 1 юли до 15 юли 
включително 

 
Записване на класираните деца. 

 
 

Системата е отворена за редакция 
на съществуващите заявления на 

некласираните деца и за 
регистрация на нови заявления. 

 

5 август 
12:00 ч. 

 
Обявяване на свободните места 

 
Системата е отворена за 

регистрации и редакции на 
заявления до 15 август 

включително 
 

16 и 17 август  
Системата е затворена за редакция 

и регистрация на заявления. 
18 август 

Обявяване на резултатите от 
класирането 



от 19 до 31 август 
включително 

 
Записване на класираните деца. 

 
 

Системата е отворена за редакция 
на съществуващите заявления на 

некласираните деца и за 
регистрация на нови заявления. 

   

7 октомври 
12:00 ч. 

Обявяване на свободните места 
 Системата е отворена за 

регистрации и редакции на 
заявления до 17 октомври 

включително 
 

 18 и 19 октомври  
Системата е затворена за редакция 

и регистрация на заявления. 
20 октомври 

Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 21 до 28 октомври 
включително 

 
Записване на класираните деца. 

 
 

Системата е отворена за редакция 
на съществуващите заявления на 

некласираните деца и за 
регистрация на нови заявления. 

   

7 ноември 
12:00 ч. 

 
Обявяване на свободните места 

 
Системата е отворена за 

регистрации и редакции на 
заявления до 15 ноември 

включително 
 

 16 и 17 ноември  
Системата е затворена за редакция 

и регистрация на заявления. 
18 ноември 

Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 21 до 30 ноември 
включително 

 
Записване на класираните деца. 

 
 

Системата е отворена за редакция 
на съществуващите заявления на 

некласираните деца и за 
регистрация на нови заявления. 

   

 

Класирания за прием се извършват съгласно графика на дейностите за календарната 

година, при наличие на свободни места в детските заведения. Датата на класиране и 

свободните места се обявяват  на специализирания сайт за прием. 

 

Регистрирането на заявления за участие в класиране е за календарна година. 

Системата се отваря за регистрации на заявления съгласно графика на дейностите. 

След приключване на приема за календарната година, данните се заличават. Приемът 

в следващата календарна година стартира с нова регистрация на заявления. 

 
 

 

 


