
 

           

УТВЪРДИЛ: 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В 

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА 

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Процедурата по прием на деца в детските градини на територията на град 

Шумен се извършва чрез електронна система за прием. 

Процедурата по прием на деца в населени места на територията на община 

Шумен с една детска градина и на деца в подготвителни групи в общинските 

училища на територията на община Шумен, се осъществява чрез подаване на 

заявление на място в съответната детска градина/училище при спазване на 

сроковете в този график. 

 

 

 

 

График – март (първо класиране) 

No Дата Дейности по приема 

1.  26 март 2021 г. 

 

Обявяване на свободните места за 

първо класиране  

2.  Начална дата за отваряне на системата  

29 март 2021 г. 

 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

02 април 2021 г. 

 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

06 април 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането в 17:00 ч. 

5.  Начална дата – записване  

07 април 2021 г. 

 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети.  

6. Крайна дата – записване  

09 април 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват. 

 

 

График – април (второ класиране) 

No Дата Дейности по приема 
1. 19 април 2021 г.  Обявяване на свободните места за 

второ класиране  
2. Начална дата за отваряне на системата  

20 април 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  
3. Крайна дата – затваряне на системата 

22 април 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  
4.  Дата на класиране  

23 април 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 



5. Начална дата – записване  

26 април 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 
6. Крайна дата – записване  

27 април 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

 

 

График – май (трето класиране) 

No Дата Дейности по приема 

1.  10 май 2021 г.  Обявяване на свободните места за трето 

класиране  

2.  Начална дата за отваряне на системата  

12 май 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

13 май 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

14 май 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 

5.  Начална дата – записване  

17 май 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

6. Крайна дата – записване  

18 май 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

График – юни  

No Дата Дейности по приема 

1.  07 юни 2021 г.  Обявяване на свободните места в 

детските градини 

2.  Начална дата за отваряне на системата  

08 юни 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

10 юни 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

11 юни 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 

5.  Начална дата – записване  

14 юни 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

6. Крайна дата – записване  

15 юни 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

 

 

График – юли 

No Дата Дейности по приема 

1.  05 юли 2021 г.  Обявяване на свободните места в 

детските градини 

2.  Начална дата за отваряне на системата  

06 юли 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

08 юли 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

09 юли 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 



5.  Начална дата – записване  

12 юли 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

6. Крайна дата – записване  

13 юли 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

График – август 

No Дата Дейности по приема 

1.  02 август 2021 г.  Обявяване на свободните места в 

детските градини 

2.  Начална дата за отваряне на системата  

03 август 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

05 август 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

06 август 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 

5.  Начална дата – записване  

09 август 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

6. Крайна дата – записване  

10 август 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

 

 

График – септември 

No Дата Дейности по приема 

1.  01 септември 2021 г.  Обявяване на свободните места в 

детските градини 

2.  Начална дата за отваряне на системата  

02 септември 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

03 септември 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

07 септември 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 

5.  Начална дата – записване  

08 септември 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

6. Крайна дата – записване  

09 септември 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

 

 

 

График – октомври 

No Дата Дейности по приема 

1.  05 октомври 2021 г.  Обявяване на свободните места в 

детските градини 

2.  Начална дата за отваряне на системата  

06 октомври 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

07 октомври 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

08 октомври 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 



5.  Начална дата – записване  

11 октомври 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

6. Крайна дата – записване  

12 октомври 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

 

 

График – ноември 

No Дата Дейности по приема 

1.  02 ноември 2021 г.  Обявяване на свободните места в 

детските градини 

2.  Начална дата за отваряне на системата  

03 ноември 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

04 ноември 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

05 ноември 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 

5.  Начална дата – записване  

08 ноември 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

6. Крайна дата – записване  

09 ноември 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

 

 

График – декември 

No Дата Дейности по приема 

1.  01 декември 2021 г.  Обявяване на свободните места в 

детските градини 

2.  Начална дата за отваряне на системата  

02 декември 2021 г. 

От 10:01 ч. на тази дата може да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

3. Крайна дата – затваряне на системата  

03 декември 2021 г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием  

4.  Дата на класиране  

06 декември 2021 г. 

Обявяване на резултатите от 

класирането до 17:00 ч. 

5.  Начална дата – записване  

07 декември 2021 г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

6. Крайна дата – записване  

08 декември 2021 г. 

До 17:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват/отказват.  

 


