
ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ – РЕДАКТИРАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ 

Ръководство за потребителя 

 

При коректно регистрано заявление потребителя получва входящ номер и парола за достъп до профила си в 

специализирания сайт за прием. 

Профилът на потребителя позволява да следи статуса на детето, да редактира регистрирано заявление, да 

изтегли заявление за отказ от класиране и да смени паролата си. 

Входът в профила на потребителя става от  меню „ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ” 

 

Въведете ЕГН на заявителя, регистрирал заявлението и паролата, която сте получили при регистрацията. Ако 

въведете некоректни данни, ще ви излезе съобщение за грешка. 

Ако сте изгубили паролата си за достъп, натиснете върху „Забравена парола”. 

 

В полето въведете ЕГН на заявителя, регистрирал заявлението. Натиенсете бутон „Изпрати”.  На електронния 

адрес, регистриран в заявлението, ще бъде изпратена паролата за достъп.  

При коректно въвеждане на входни данни и натискане на бутон ВЛЕЗ, се зарежда профила на потребителя . 

 



 

Зареждат се данни за регистрирано заявление и се вижда статуса на детето. 

 

В меню „Заявления” се зареждат актуалното заявление и ако сте правили предишни редакции – архив на 

редакциите. Можете да редактирате данните от актуалното заявление. 

Внимание! Редактирането на заявление не променя входящия номер. Редакции могат да се правят до 3 дни 

преди обявена дата на класиране. Могат да се правят неограничен брой редакции. 

За да реактирате завлението, кликнете с левия бутон на мишката върху данните за актуалното заявление. Ще ви 

се отвори екран за редакция на заявлението. 

Визуализира се актуалното завление. Можете да го прегледате/ запазите / разпечатате. 

Под изгледа на актуалното заявление стои линк РЕДАКТИРАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Кликнете върху линка, за да ви се отвори екрана за редакция. 

Внимание! Личните данни на заявителя и детето, подлежащо на класиране НЕ СА РЕДАКТИРУЕМИ. 

Ако желаете да регистрирате друг заявител за детето, направете отказ от класиране, след което ще можете да 

регистрате ново заявление с нов входящ номер и заявител, различен от този, който е регистрирал настоящото 

завление. 

 



От първия панел, който се зарежда за редакция, можете да редактирате телефонен номер и електронна поща. 

Ако нямате корекции по този екран, натиснете директно бутон ПРОДЪЛЖИ. Ако имате корекции – след 

нанасянето им, натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ. 

При успешен запис ще ви се появи съобщение и ще се отворят полетата с личните данни на детето, подлежащо 

на класиране. Тези данни НЕ СА РЕДАКТИРУЕМИ. 

 

Ако детето е близнак, а при регистрацията не сте вписали другия/те близнак/ци, чекнете „Детето е близнак” и ще 

ви се отворят полетата за въвеждане на данни на друг близнак. След попълването им натиснете бутон 

„Продължи”.  

Ако детето не е близнак, нямате данни за корекция на този екран – натиснете направо бутон „Продължи.” 

 

Ще ви се зареди панел с допълнителните критерии за прием. Можете д а правите корекции по заявените при 

регистрацията критерии. След това натиснете бутон „Продължи”. 

АНАЛОГИЧНО НА ГРАДИНИ И ОДЗ ЯСЛЕНИ ГРУПИ: ЗА ДЕЦАТА, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ЯСЛА, ЩЕ СЕ ЗАРЕДЯТ 

ДАННИТЕ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО, КОЕТО СА РЕГИСТРИРАЛИЗА ЯСЛА, СЪС СЪОТВЕТНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ЯСЛА. 



 

Зарежда се панел за редакция на избора на детски заведения и месеца и годината, от които детето ще участва в 

класиране. За тези, които кандидатстват за ясли – зареждат се детските ясли. За тези, които кандидатстват за ОДЗ 

яслени групи – зареждат са ОДЗ-тата. 

Можете да променяте и пренареждате желанията за избор на детско заведение. 

След като направите желаните промени, натиснете бутон „Запиши”. 

Ще се зареди прозорец с надпис „Успешно редактирано заявление” и ще се визуализира редактираното 

заявление. Можете да го запазите /разпечатате. 

 



Внимание! В класиране ще участва заявлението с последни редактирани данни! 

Вече в меню „Заявления” ще видите в РЕДАКТИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ старото заявление, а в актуално заявление ще 

видите последно редактираното заявление. 

Можете да имате неограничен брой редакции, до 3 дни преди обявена дата за класиране. 

В архива на редакциите виждате на коя дата и в колко часа е регистрирано/ редактирано старо заявление. Ако 

кликнете върху линка „Виж заявлението”, ще ви се отвори старото заявление с архивираните данни. 

ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Отказ от регистрация НЕ можете да направите по електронен път. От сайта можете да изтеглите декларация за 

отказ, която да попълните и да занесете в която и да е детска градина/ОДЗ на територията на общината. (за тези, 

които кандидатстват за ясли – в която и да е детска ясла на територията на общината). Там декларацията ще бъде 

обработена от служител на детското заведение и ще бъде направен отказ от регистрация. Ще получите талон за 

отказ от регистрация. 

Внимание! Декларираният отказ от регистрация анулира входящия номер, който се получили. Детето може да 

участва в следващи класирания след нова регирасрация на заявление  с НОВ ВХОДЯЩ НОМЕР. 


