
График 
на дейностите за прием на деца 

в общинските детски градини на територията на община Несебър  

за учебната 2021/2022 г. 
 

 

 

 

 

Дейности 

 

Срокове 

 
 

Приемане, записване и постъпване на деца за предстояща учебна година 

 

Директорите на общински детски градини определят 

по реда на чл. 60, ал. 1 от ЗПУО, за учебната 

2021/2022 година: 

1. броя на групите в детската градина. 

2. броя на децата във всяка група. 

До 15 март 2021 г. 

Директорите на детските градини информират кмета 

на общината за броя на групите и броя на децата 

през учебната 2021/2022 година 

 

 

До 18 март 2021 г. 

Директорите на детските градини обявяват на видно 

място в детската градина и на интернет страницата 

на детската градина групите и броя на децата за 

прием за учебната 2021/2022 година 

Главен експерт „Образование” в община Несебър 

публикува в официалния сайт на общината 

информация за групите и броя на децата за прием за 

учебната 2021/2022 година в детските градини на 

територията на община Несебър 

До 29 март 2021 г. 

Родителите кандидатстват за прием на деца в 

общинските детски градини за учебната 2021/2022 

година. 

Подаването на заявление и придружаващите го 

документи става на място в детската градина или 

в сканиран формат на електронната поща на 

детската градина. 

От 1 април до 30 април 2021 г. 

Класиране за учебната 2021/2022 година 

 

От 2 май до 10 май 2021 г. 

Директорът на детската градина разпределя децата 

по групи и утвърждава списъците на приетите деца 

за учебната 2021/2022 година по групи и на приетите 

деца за почасова и самостоятелна организация 

 

До 20 май 2021 г. 

Списъците с имената на приетите деца, по групи, без 

лични данни се обявяват на видно място в детската 

градина  

 

21 май 2021 г. 

Незаетите места се обявяват на видно място в 

детската градина  



Списъците с имената на приетите деца, по групи, без 

лични данни се публикуват на интернет страницата 

на институцията и/или на официалния сайт на 

община Несебър 

 

 

До 23 май 2021 г. 

Незаетите места се публикуват на интернет 

страницата на институцията и/или на официалния 

сайт на община Несебър 

Записване на приетите деца за учебната 2021/2022 

година на място в детската градина 

До 20 юни 2021 г. 

Свободните места се обявяват на видно място в 

детската градина и в интернет страницата на 

институцията  

До 5 юли 2021 г. 

Директорът на детската градина изпраща в община 

Несебър сведение за свободните места за учебната 

2021/2022 година 

До 8 юли 2021 г. 

Главен експерт „Образование” в община Несебър 

публикува информацията за свободните места в 

общинските детски градини за учебната 2021/2022 

година в официалния сайт на общината 

До 12 юли 2021 г. 

Кандидатстване за свободните места на място в 

детските градини 

В срокове, определени от 

детската градина 

Приетите деца за учебната 2021/2022 година в 

яслена, първа и втора възрастова група постъпват в 

детската градина 

От 15 септември до 1 октомври 

2021 г. 

Децата, приети за учебната 2021/2022 година в 

подготвителна група постъпват в детската градина  

15 септември 2021 г. 

Директорът на детската градина изпраща сведение 

до община Несебър за децата, постъпили в 

подготвителна група 

До 30 септември 2021 г. 

 

 


