
 

 

График  
на предстоящите през 2022 г. класирания за детски градини 

Дата Действие: Обявяване на свободни места /Класиране/ 
Записване /Постъпване/ 

Статус на електронната 
система 

от 23.12.2021 г., 
24:00 часа 

до 05.01.2022 г., 
12:00 часа 

Системата ще бъде ЗАТВОРЕНА ЗА АНУЛИРАНЕ на съществуващите 
заявления на некласираните до момента деца. 

на 05.01.2022 г., 
12:01 часа 

Системата се ОТВАРЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на нови заявления за децата, 
родени през 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 

17 януари 

Обявяване на свободните места за децата, родени 
през 2015, 2016, 2017 и 2018 година. 

 
За децата, родени през 2019 година НЕ СЕ  ОБЯВЯВАТ 

свободни места в това класиране. 

Системата е отворена за 
регистрация на нови 

заявления. 

до 24 януари 
включително  

25 и 26 януари  

Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления. 27 януари 

Обявяване на резултатите от класирането на децата, 
родени през 2015, 2016, 2017 и 2018 година. 

 
Децата, родени през 2019 година НЕ УЧАСТВАТ в това 

класиране. 

от 28 януари  
до 10 февруари 

включително 
Записване на класираните деца. 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. 

от 01 февруари 
до 11 февруари 

включително 

Постъпване на класираните деца, родени през 2015, 
2016 и 2017г. 

При възможност  - постъпване на децата, родени през 
2018 г. или постъпват в периода от 15.09.2022 г. до 

14.10.2022 г. 
 



9 март 

Премахване от системата на активните 
заявления на деца, родени през 2015 година.  

 
Влизане в сила на новите възрастови групи: 

първа група – родени 2019 година 
втора група – родени 2018 година 
трета група – родени 2017 година 

четвърта група – родени 2016 година. 

10 март Обявяване на свободните места за децата, 
родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 

до 20 март 
включително  

21 и 22 март  
Системата е затворена за 

редакция и регистрация на 
заявления. 23 март 

Обявяване на резултатите от класирането на 
децата, родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 

година. 
от 24 март 

до 08 април 
включително 

Записване на класираните деца. 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. 

от 25 март  
до 08 април 

включително 

Постъпване на класираните деца, родени през 2016, 
2017г. 

При възможност  - постъпване на децата, родени през 
2018 г. или постъпват в периода от 15.09.2022 г. до 

14.10.2022 г. 
 

Децата, приети в първа група (родени през 2019 г.) 
постъпват в детската градина от 15 септември до 14 

октомври 2022 г. 

3 юни Обявяване на свободните места за децата, родени 
през 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 

до 12 юни 
включително  

13 и 14 юни  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления 15 юни Обявяване на резултатите от класирането на децата, 
родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 

от 16 юни  
до 29 юни 

включително 
Записване на класираните деца. 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. 

от 16 юни  
до 30 юни 

При възможност – постъпване на класираните деца, 
родени през 2016, 2017 и 2018 година или постъпват в 

периода от 15.09 до 14.10.2022 год. 
Децата приети в първа група (родени през 2019 г.) 

постъпват в детската градина от 15 септември до 14 
октомври 2022 г. 



16 август Обявяване на свободните места за децата, родени 
през 2016, 2017,2018 и 2019 година. 

до 22 август 
включително  

23 и 24 август  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления. 25 август Обявяване на резултатите от класирането на децата, 
родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 

от 26 август  
до 09 септември 

включително 
Записване на класираните деца 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. 

от 15 септември 
до 14 октомври 

Постъпване на класираните и потвърдени 
(записани) до момента деца от всички 

възрастови групи – 1, 2, 3, и 4 (деца, родени 
през 2016, 2017, 2018 и 2019 година) 

19 октомври Обявяване на свободните места за децата, родени 
през 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 

до 25 октомври 
включително  

26 и 27 октомври  

Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления. 

28 октомври Обявяване на резултатите от класирането на децата, 
родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 

от 31 октомври  
до 11 ноември 
включително 

Записване на класираните деца. 

от 01 ноември  
до 11 ноември 
включително 

Постъпване на класираните деца 

 

Забележка: Ако детето е класирано и потвърдено (записано) в указания за класиране срок, но 
в периода, определен за постъпване се разболее или има други обективни обстоятелства за 
непостъпването му, то не отпада от класиране. Родителят задължително уведомява детската 
градина в срока, определен за постъпване, че поради обективни причини детето не може да 
постъпи в ДГ и удостоверява причината с официален документ. Директорът записва детето в 
програмата като постъпило в последния ден, определен за постъпване. 


