
О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 

 
ГРАФИК ЗА 2023 г. 

 
на дейностите по приемане на децата в общинските детски градини  

на територията на община Казанлък  
(Утвърден със заповед № 2168/15.12.2022 г. на кмета на община Казанлък) 

Дата 
Действие: Обявяване на 

свободни места/ Класиране/ 
Записване/ Постъпване 

Статус на електронната 
система 

5 януари 2023 г. Обявяване на свободните 
места  Системата е отворена за 

регистрации и редакции на 
заявления до 15 януари включително  

16 януари  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления. 17 януари 2023 г. Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 18 до 24 януари 
включително Записване на класираните деца 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. от 25 януари 2023 г.  Постъпване на класираните 

деца.  

02 март 2023 г. Обявяване на свободните 
места  Системата е отворена за 

регистрации и редакции на 
заявления до 14 март 2023 г. 

включително 

 
 

 

15 март  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления. 16 март 2023 г. Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 17 до 24 март 2023 г. 
включително Записване на класираните деца Системата е отворена за 

редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. от 27 март 2023 г.  Постъпване на класираните 

деца.  

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 



4 април 2023 г. 
ОТВАРЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  

ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година 
Влизане в сила на новите възрастови групи: 

 Възрастова група 2 г. (само за населените места) - родени 2021 г. 
Яслена възрастова група (от 10 м. до 2 г. и 11 м.) 

първа група (3 г.) – родени 2020 г. 
втора група (4 г.) – родени 2019 г. 
трета група (5 г.)  – родени 2018 г. 

четвърта група (6 г.) – родени 2017 г. 

4 април 2023 г. Обявяване на свободните 
места Системата е отворена за 

регистрации и редакции на 
заявления до 18 април включително  

19 и 20 април  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления 21 април 2023 г. Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 24 до 28 април 
включително Записване на класираните деца 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. 

от 2 май 

Постъпване на класираните деца 
(с изключение на децата, класирани 

за яслена група и първа група за 
учебната 2023/2024 г., които 

постъпват на 15 септември 2023 г.) 

5 май 2023 г. Обявяване на свободните 
места 

до 16 май включително  

17 и 18 май  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления 19 май 2023 г. Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 22 до 31 май 
включително Записване на класираните деца 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. 

от 01 юни  

Постъпване на класираните деца 
(с изключение на децата, класирани 

за яслена група и първа група за 
учебната 2023/2024 г., които 

постъпват на 15 септември 2023 г.) 

2 август 2023 г. Обявяване на свободните 
места 

До 14 август включително  

15 август  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления 16 август 2023 г. Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 17 до 25 август 
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 Постъпване на класираните 

деца.  



1 септември 2023 г. 
 

Обявяване на свободните 
места 

До 12 септември включително  

13 септември  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления 14 септември 2023 г. Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 15 до 21 септември 
включително Записване на класираните деца 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. 

 
от 25 септември  

 

Постъпване на класираните 
деца.  

2 октомври 
 

Обявяване на свободните 
места 

До 16 октомври включително  

17 октомври  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления 18 октомври 2023 г. Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 19 до 26 октомври 
включително Записване на класираните деца 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. 

1 ноември Постъпване на класираните 
деца.  

2 ноември 2023 
 

Обявяване на свободните 
места 

До 13 ноември включително  

14 ноември  Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления 15 ноември 2023 Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 16 до 24 ноември 
включително Записване на класираните деца 

Системата е отворена за 
редакция на съществуващите 
заявления на некласираните 

деца и за регистрация на нови 
заявления. от 01 декември  Постъпване на класираните 

деца.  

1 декември 2023 г. Обявяване на свободните 
места  Системата е отворена за 

регистрации и редакции на 
заявления до 11 декември включително 

 
 
 

12 декември  

Системата е затворена за 
редакция и регистрация на 

заявления. 

13 декември 2023 г. Обявяване на резултатите от 
класирането 

от 14 до 21 декември  
включително Записване на класираните деца 

от 2 януари 2024 г.  Постъпване на класираните 
деца.  



 
Важни уточнения: 
 

възрастова група 2- 
годишни (само за  
населените места) 
 
Яслена възрастова 
група  
 
1 възрастова група 

 
деца, родени 
през 2021 год. 
 
 
(от 10 м. до 2 г. 
и 11 м.) 
 
деца, родени 
през 2020 год. 

Децата, класирани през месец април и май, постъпват в 
детската градина (в която са класирани и записани в указания срок) 
в периода от 15.09. до 15.10.2023 год.  
 
Децата, непостъпили в този срок отпадат автоматично с изключение 
на случаите, посочени в текста по Забележка. 
Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново 
заявление в следващи класирания. 

2 възрастова група деца, родени 
през 2019 год. 

Могат да започнат веднага посещаването на детската градина (при 
наличие на свободни места), в която са класирани и записани в 
указания срок или да постъпят в периода от 15.09 до 15.10.2023 г.  
 
Децата, непостъпили в този срок отпадат автоматично с изключение 
на случаите, посочени в текста по Забележка. 
 
Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново 
заявление в следващи класирания. 

3 възрастова група деца, родени 
през 2018 год. 

4 възрастова група деца, родени 
през 2017 год. 

 
Забележка:  
Ако детето е класирано и записано в указания 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 детската градина. Директорът записва детето в програмата 
като постъпило в последния ден, определен за постъпване.  
 
Задължителни документи при записване на приетите деца в детски градини: 

1. Заявление от родителя - бланка генерирана в електронната система за прием; 
2. Оригинал и ксерокопие от: 

            -    удостоверение за раждане на детето; 
            -    всички документи посочени в заявлението, удостоверяващи отбелязаните критерии. 

3. Лични карти на двамата родители в оригинал - само за справка; 
      4.   При записване родителят се запознава с: 
-    правилника за дейността на детската градина; 
-    списък на медицинските документи и изследвания за постъпване в детска градина. 
 


