ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА – РЕГИСТРАЦИЯ / РЕДАКЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Изберете „Детски градини“ или „Яслени групи в детски градини“

Изберете меню „Регистрация“
Попълнете входните данни за родител/настойник на детето:

Всички полета, отбелязани със звездичка, са задължителни за попълване.
След въвеждане на входните данни, при натискане на бутон „Запиши и продължи“ се прави автоматична
проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Варна. Ако заявителят не бъде намерен в
ЛБДН на община Варна, ще видите следното съобщение:

Можете да регистрирате заявление за прием само на място в детска градина, след представяне на
документ за самоличност.
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Ако заявителят бъде намерен в ЛБД „Население“ на община Варна, можете да продължите регистрацията.

Въведете данните в полетата. Ако детето е близнак, натиснете бутон „Добави близнак“. Можете да
добавяте до четири близнака.
След въвеждане на всички данни, натиснете бутон „Запиши и продължи“. При успешен запис ще преминете
към екран „Данни за родителя“.
Ако постоянният адрес на родителя не е в община Варна – няма да участвате в класиранията, изискващи
постоянен адрес на родителя в общината.
Ако постоянният адрес на родителя не е в община Варна, но настоящият е – ще участвате само в
класиранията, допускащи класиране и с настоящ адрес в общината.(Чл.25,т.1 от Правилата за прием)
Ако постоянният и настоящият адрес на родителя не са в община Варна – можете да регистрирате
заявление само на място в детска градина и ще участвате само в класиранията с нередовни документи –
допускащи класиране без постоянен или настоящ адрес в общината.
Въведете данните в полетата:

При попълване на полето за електронна поща превключете клавиатурата на латиница.
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Ако родителят е неработещ – изберете с левия бутон на мишката радиобутон „Неработещ родител“.
Ако родителят е работещ – попълнете полето „Месторабота“.
Следват две възможности за избор, съгласно нормативната уредба за прием в детските градини на община
Варна. Изборите не са задължителни, но при неизбрано едно или повече задължителни условия – няма да
участвате в класиранията, изискващи пълен комплект документи:
-

Работещ родител;
Липса на задължения, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК;
Непрекъснати здравно-осигурителни права;

Липсата на задължения, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК и състоянието на здравно-осигурителните права се
проверяват служебно в детската градина, при записване на детето.
Натиснете бутон „Продължи“.

На екран „Избор на район“ изберете
административния район за детските градини, в
които ще кандидатствате.
За класиранията по постоянен адрес –
избраният район се доказва при записване на
детето, с представяне на документ за
самоличност – лична карта.
Доказва се административния район по
постоянен адрес.
С административните райони и прилежащите
им детски градини можете да се запознаете от
раздел „Детски градини“ на публичния сайт за
прием.
След като изберете район, натиснете бутон
„Продължи“.
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На екрана за избор на желани детски градини
можете да направите до четири избора.
Задължителен е поне един избор.
Изберете детска градина от падащото меню.
Можете да избирате между градините само в
административния район, който се избрали на екран
„Райони“.
Ако детето, кандидатстващо за детска градина, има
брат/сестра, които посещават избраното детско
заведение, попълнете ЕГН и имена в съответните
полета.
Предимството се доказва при записване на детето в
детската градина.
Не се допуска избор на една и съща детска градина
за повече от едно желание.
След като изберете желаните детски заведения,
натиснете бутон „Продължи“.
На екран „Предимства“ можете да изберете
допълнително/и предимство/а при
кандидатстването за детска градина.
Изборът се извършва от падащото меню към всяко
предимство.
По подразбиране е заредено „Не“. Можете да
промените избора на „Да“.
Внимание! Избраните предимства се зачитат
само при представяне на пълен комплект от
задължителни документи (лична карта/документ,
удостоверяващ работещ родител/липса на
задължения, съгласно чл. 87, ал. 6 от ДОПК за
предходната календарна година/непрекъснати
здравно осигурителни права на единия родител),
както и допълнителни документи, доказващи
избраните критерии.
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На последния екран от регистрацията виждате учебната година, за която кандидатствате, както и
декларативните данни в края на заявлението.За да завършите регистрацията е необходимо да се
съгласите с тях.
Съгласявате се, когато кликнете с левия бутон на мишката в квадратчето, както е показано на картинката:

Натиснете „Завърши регистрацията“.
При успешна регистрация ще получите регистрационен номер, парола за достъп до родителския си профил
в сайта за прием и възможност за изтегляне/съхраняване/печат на регистрираното заявление.

В потребителския си профил може да влизате от меню „Вход в системата“.

Въведете ЕГН на родителя/настойника, регистрирал заявлението.
Въведете паролата за достъп от регистрацията. Натиснете бутон „Влез“.
Ако сте забравили/изгубили паролата за достъп до профила, натиснете „Забравена парола“ под бутон
„Влез“.

Програмни продукти за детски заведения
ПП „Електронен прием в детски ясли и детски градини“

www.is-bg.net

Въведете ЕГН на детето, за което е регистрирано заявление и натиснете бутон „Изпрати парола“. Паролата
ще бъде изпратена на имейл адреса от регистрацията.
В родителския профил:





Виждате статуса на детето;
Можете да изтеглите актуалното си заявление;
Можете да правите редакция на заявените данни;
Можете да проследите историята на заявлението;

Редакция на данните в заявлението можете да правите до затваряне на системата преди класиране.
Можете да правите неограничен брой редакции.
Редакцията не променя входящия номер.
В класиране се участва с последния вариант на заявлението.
Нередактируеми данни са: Родител, регистрирал заявлението и дете, подлежащо на класиране. Ако
желаете регистрацията да бъде направена от другия родител, необходимо е да отидете в някоя от детските
градини и да анулирате заявлението си, след което да регистрирате ново – с данните на другия родител.
Екран „Информация“ показва данните за родителя, регистрирал заявлението и детето, подлежащо на
класиране. Ако междувременно сте обновили адресната си регистрация в Локална база данни „Население“
на община Варна, натиснете бутон „Обнови данните от ЛБДН на община Варна“ – ще се обновят и данните
в регистрираното заявление.
Изберете екран за редакция на данни (от менюто в лявата част на екрана 1-7)
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Редактирайте данните и завършете редакцията, като отново се съгласите с декларативните данни в края на
заявлението.

След успешно завършване на редакцията, можете да изтеглите/съхраните/разпечатате актуалното
заявление:

Тук можете да проследите историята на регистрацията и следващите я
редакции на заявлението. Можете да изтеглите и разгледате всеки вариант
на заявлението.
Смяна на парола – възможност да смените паролата си от регистрацията на заявлението:
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