
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В 
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

1. Въпрос: В какви срокове се подава писмено заявление-декларация за 
участие в класиране за прием в първа група в детска градина?  

Срокът за подаване на заявление-декларация е определен в Наредба за условията и реда 
за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на 
територията на Община Велико Търново, публикувана в официалния сайт на Община 
Велико Търново - от 1-ви януари до 30-ти април на всяка календарна година. 
 
 

2. Въпрос: Как се подава писмено заявление-декларация за участие в 
класиране за прием в първа група в детска градина ?  

Заявлението-декларация се подава на място в детската градина. 
 
 

3. Въпрос: Може ли да се подаде заявление-декларация по друг начин?  
На този етап няма друг начин освен указания в предходната точка. 
 
 

4. Въпрос: Как се участва в класиране за прием в първа група с 
близнаци/тризнаци?  

Близнаците участват в класиране с едно заявление-декларация, като в заявлението-
декларация се вписват данните на децата-близнаци. 
 
 

5. Въпрос: В колко детски градини може да кандидатства едно дете?  
Всеки родител може да подава заявление-декларация в неограничен брой детски 
градини. 
 
 

6. Въпрос: Кандидатствайки за прием в първа група в повече от една детска 
градина, необходимо ли е да се подава заявление-декларация за всяка една 
от тях?  

Да, подава се отделно заявление-декларация за всяка една детска градина. 
 
 

7. Въпрос: При подаване на писмено заявление-декларация за участие в 
класиране за прием в първа група издава ли се входящ номер?  

Да, родителят получава входящ номер, но датата на входящия номер не е определяща 
при класирането.  
  
 

8. Въпрос: Ако се пропусне първоначалният срок за кандидатстване, може ли 
все пак да се подаде заявление-декларация?  

Да, можете да подадете заявление-декларация, но само за детските градини, в които има 
свободни места. 
 
 
 



9. Въпрос: Може ли да се правят корекции във вече подадено заявление-
декларация?  

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението-декларация, родителят е 
длъжен да актуализира данните на място в детската градина, където е подал заявлението-
декларация. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде 
създадено ново заявление-декларация, след анулиране на вече подаденото. Всички данни 
в подаденото заявление-декларация следва да са актуални към крайния срок за 
подаването им за всяко от класиранията. 
  
 

10. Въпрос: Как се извършва класирането?  
Всяко дете може да бъде класирано само в една детска градина въз основа на Общо 
утвърдени критерии, в Приложение № 4 от Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на 
Община Велико Търново, публикувана в официалния сайт на Община Велико Търново. 
 
 

11. Въпрос: Какви документи са необходими при записване на детето в детската 
градина? 

При записване в първа група се представят задължителни документи описани в Наредба 
за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 
градини на територията на Община Велико Търново: попълнено заявление за записване 
по образец /Приложение № 5/, удостоверението за раждане на детето и оригинал за 
сверяване, личната карта на подаващия заявлението за записване родител /настойник/ за 
удостоверяване при поискване. 
 
 

12. Въпрос: Какви документи са необходими при постъпване на детето в  първа 
възрастова група в детската градина на 1-ви септември на календарната 
година? 

При постъпване на детето в детската градина родителят представя документите съгласно 
чл. 25, ал.2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 
в общинските детски градини на територията на Община Велико Търново. 
 
 

13. Въпрос: Къде мога да проверя резултатите от класирането?  
На официалния сайт на Община Велико Търново, на официалните сайтове на детските 
градини и на видно място в детските градини се публикуват и поставят списъци с 
класираните деца и свободните места в детските градини.  
 
 

14. Въпрос: Възможно ли е детето да не бъде прието в нито една от желаната 
детска градина?  

Ако дете не е класирано в нито една от желаните детски градини, то се пренасочва към 
детска градина, в която има свободно място. 
 
 
 
 
 



15. Въпрос: Къде да се подаде заявление за регистрация на дете, което няма 
адресна регистрация в Община Велико Търново?  

За лица, които са граждани на ЕС регистрацията се извършва в отдел “Миграция“ към 
ОДМВР - Велико Търново. 
За лица, които са извън ЕС регистрацията се извършва първо: в отдел „Миграция“ към 
ОДМВР – Велико Търново и второ: в отдел „Гражданска регистрация“ към Дирекция 
„Административно обслужване“, при Община Велико Търново. 
 
 

16. Въпрос: Когато детето е класирано, счита ли се вече за записано? 
Не. Необходимо е да отидете на място в детската градина, за да го запишете, като 
представите необходимите документи. Ако приемът на детето не бъде потвърден в срока, 
указан в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общинските детски градини на територията на Община Велико Търново, то отпада от 
класирането и може да участва в следващо класиране с ново заявление-декларация. 
 
 

17. Въпрос: За въпроси към кого да се обърна? 
За въпроси може да се обърнете към Директор Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт“, тел. 062/ 619 211. 
 


