
ГРАФИК 

на дейностите за прием в общинските детски ясли и детски градини 

на територията на община Ботевград 

за календарната 2022 година 

I. Електронен прием: 

                                                                         
                                                                      I класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 

система  

04.01.2022г. 

 

До 10:00 ч. на тази дата се 

обявяват свободните места за 

I класиране. Системата е отворена за 

регистрации и редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване - 

затваряне на системата 

12.01.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием. 

3. Дата на първо класиране 

14.01.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват  

резултатите от класирането. 

4. Начална дата за записване 

17.01.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните  

деца се записват в детската градина/ 

детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване 

28.01.2022г. 

До 16:30 ч. на тази дата класираните  

деца се записват/отказват. 

                                                                           
                                                                           II класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 
система 

 

01.02.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се 

обявяват свободните места за 

II класиране.Системата е отворена  

за регистрации и редакции на 

заявления. 

2. 

Крайна дата за кандидатстване- 

затваряне на системата 

09.02.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на второ класиране 

11.02.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват  

резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

второ класиране 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

 деца се записват в детската градина/ 



14.02.2022г. детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 

второ класиране 

25.02.2022г. 

До 16:30 ч. на тази дата класираните  

деца се записват в детската градина,  

в която са приети. 

                                                                          
                                                                         III класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 

система 
 

01.03.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват 

 свободните места за III класиране. 

Системата е отворена за регистрации  

и редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване 

- затваряне на системата 

11.03.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на трето класиране 

14.03.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват  

резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

трето класиране 

15.03.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните  

деца се записват в детската градина/ 

детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 

трето класиране             

28.03.2022г. 

До 16:30 ч. на тази дата класираните  

деца се записват в детската градина,  

в която са приети. 

                                                                       
                                                                          IV класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 

система 
01.04.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват 

 свободните места за IV класиране. 

Системата е отворена за регистрации  

и редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване 

- затваряне на системата 

11.04.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се  

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на четвърто класиране 

12.04.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват 

 резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

четвърто класиране        

13.04.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

 деца се записват в детската градина/ 

детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 

четвърто класиране        
29.04.2022г. 

До 16:30 ч. на тази дата класираните 

 деца се записват в детската градина,  

в която са приети. 



                                                                           
                                                                       V класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 
система 

 
03.05.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват  

свободните места за V класиране. 

Системата е отворена за регистрации  

и редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване 

- затваряне на системата 

12.05.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се  

регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на пето класиране 

13.05.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват  

резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 
пето  

класиране                      

16.05.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

 деца се записват в детската градина/ 

детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 
пето  

класиране                      

30.05.2022г. 

До 16:30 ч. на тази дата класираните 

 деца се записват в детската градина,  

в която са приети. 

VI класиране 

 

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. 

 
 

 
При възможност – постъпване на класираните деца, родени през 2016, 

2017 и 2018 година или постъпват в периода от 15.09. до 15.10.2022 год. 

Децата, приети в първа група (родени през 2019 г.) постъпват в детската 
градина от 15.09. до 15.10.2022 год. 

 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 

система 
 

06.06.2022г. 
 

 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват  

свободните места за VI класиране. 

Системата е отворена за регистрации  

и редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване До 23:59 ч. на тази дата могат да се 
регистрират/редактират/отказват 



- затваряне на системата 

15.06.2022г. 

заявления за прием 

3. Дата на шесто класиране 

16.06.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват  

резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

шесто класиране             

17.06.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните  

деца се записват в детската градина, в 
която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 

шесто класиране             

30.06.2022г. 

До 16:30 ч. на тази дата класираните 
деца се записват в детската градина/ 

детска ясла, в която са приети. 

                                                                       
                                                                      VII класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 

система 
01.07.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват 

свободните места за VII класиране. 

Системата е отворена за регистрации и 

редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване 

- затваряне на системата 

10.07.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да се 
регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на седмо класиране 

12.07.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват  

резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

седмо класиране 

14.07.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската 
градина/детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 

седмо класиране             

27.07.2022г. 

До 16:30 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 
която са приети. 

                                                                    
                                                                         VIII класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 
система 

01.09.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват 

свободните места за VIII класиране. 

Системата е отворена за регистрации и 

редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване 

- затваряне на системата 

12.09.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на осмо класиране 

13.09.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват 
резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

осмо класиране 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 
деца се записват в детската градина/ 

детска ясла, в която са приети. 



14.09.2022г. 

5. Крайна дата за записване след 

осмо класиране 

27.09.2022г. 

До 16:30 ч. на тази дата класираните 
деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

                                                                         
                                                                         IX класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 
система 

03.10.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват 
свободните места за IX класиране. 

Системата е отворена за регистрации  

и редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване 

- затваряне на системата 

12.10.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на девето класиране 

13.10.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват 

резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

девето класиране 

14.10.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската 
градина/детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 

девето 

 класиране 

27.10.2022г. 

 

До 16:30 ч. на тази дата класираните 

деца се записват в детската градина, в 
която са приети. 

                                                                         
                                                                        X класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 

система 

01.11.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват 

свободните места за X класиране. 

Системата е отворена за регистрации и 
редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване 

- затваряне на системата 

10.11.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на десето класиране 

11.11.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват 
резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

десето класиране 

14.11.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 
деца се записват в детската градина/ 

детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 
десето класиране 

25.11.2022г. 

 

До 16:30 ч. на тази дата класираните 
деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 



                                                                       
                                                                         XI класиране 

No Дата Дейности по приема 

1. Начална дата за кандидатстване 

- отваряне на електронната 
система 

01.12.2022г. 

До 10:00 ч. на тази дата се обявяват 
свободните места за XI класиране. 

Системата е отворена за регистрации и 

редакции на заявления. 

2. Крайна дата за кандидатстване 

- затваряне на системата 

07.12.2022г. 

До 23:59 ч. на тази дата могат да 

се регистрират/редактират/отказват 

заявления за прием 

3. Дата на единадесето класиране 

08.12.2022г. 

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват 

резултатите от класирането 

4. Начална дата за записване след 

единадесето класиране 

09.12.2022г. 

От 9:00 ч. на тази дата класираните 
деца се записват в детската градина/ 

детска ясла, в която са приети. 

5. Крайна дата за записване след 
единадесето единадесето 

класиране 

22.12.2022г. 

 

До 16:30 ч. на тази дата класираните 
деца се записват в детската градина, в 

която са приети. 

 От 23.12.2022г. Системата ще бъде ЗАТВОРЕНА ЗА 
АНУЛИРАНЕ на съществуващите 

заявления на некласираните до момента 
деца. 

 На 03.01.2023г. Системата се ОТВАРЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
на нови заявления за децата, родени 

през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 
година. 

 

 

 

* В случай, че към датата на съответното класиране няма свободни места, класирания няма да 

бъдат извършвани, което ще бъде обявено в сайта за прием. 

 


