
                                                                                                                                                                                    
 

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ 
ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ   
 Единият родител (подаващият заявлението) да е с постоянен или настоящ адрес в Община Русе. При записване на детето директорът на детското заведение  
извършва  проверка на това условие,  като му се представя документ: лична карта /копие и оригинал за сверяване/ или удостоверение за постоянен или настоящ 
адрес, издадено от Община Русе. При неизпълнено условие: детето отпада от класиране и кандидатства с нов входящ номер. 
 
1. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 
1.1. Входящ номер се получава след коректно попълване на заявление за приемане – онлайн на сайта за приемане или на място във всяко детско заведение на 
територията на общината. 

1.1.1. Попълване на онлайн заявление - при установено едно или повече несъответствия при задължителните контроли заявлението не може да бъде 
регистрирано по електронен път; 

1.2. За едно ЕГН може да бъде издаден само един входящ номер за настоящото класиране. 
1.3. Ползването на предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение. При 
установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва отново, с нов входящ 
номер и ново заявление, в следващи класирания. 
1.4. След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 10 дни. Незаписани в този 
срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново 
заявление за следващо класиране. 
1.5. Издаването на входящи номера и попълването на заявления е целогодишно, като в заявлението се указва месец и година, от които детето ще участва в 
класиране. Заявените начални месец и година за участие в класиране могат да се променят при желание от страна на заявителя, до 3 дни преди обявената дата за 
класиране. 
1.6. Децата, получили входящ номер се допускат за участие в класирането при навършване на минимална възраст в годината на прием - за детска градина - 3 
години, а за яслена група в ОДЗ – 1 година. 
1.7. Минималната възраст за получаване на вх. No за детска градина е навършени 3 г. в годината на приема. 
1.8. Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото дете; 
1.9. Детските заведения,  за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание; 
1.10. Едно дете може да кандидатства за 6 детски заведения; 
1.11. Класирането на деца с еднакъв брой точки не се извършва по входящ номер, а на случаен принцип от  електронната система. 
1.12. Деца извън класирането попълват коректно заявлението в общата част. 


