
 

СПРАВКА 
за свободните места в общинските детски градини  

в община Несебър за учебната 2021/2022 година след класирането по чл. 9 от 

Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на 

община Несебър   
 

Детска градина 
(наименование 

 и адрес) 

 

ГРУПИ 

за учебната 2021/2022 г. 

Брой 

свободни 

места след 

класирането 

ДГ „Яна Лъскова” 

гр. Несебър 

Яслена  10 

Втора – деца, родени през 2017 г. 5 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 14 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 3 

ДГ „Калина Малина” 

гр. Несебър 

 

Няма свободни места 

 

ДГ „Делфинче” 

гр. Свети Влас 

Втора – деца, родени през 2017 г. 11 

ДГ „Обзорче” 

гр. Обзор 

 

 

Яслена  4 

Първа – деца, родени през 2018 г. 8 

Втора – деца, родени през 2017 г. 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 6 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 4 

ДГ „Мечо Пух” 

с. Равда 

Първа – деца, родени през 2018 г. 3 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 2 

ДГ „Моряче”  

гр. Несебър 

 

Няма свободни места 

 

ДГ „Слънце” 

гр. Несебър, 

Слънчев бряг 

Първа – деца, родени през 2018 г. 2 

Втора – деца, родени през 2017 г. 2 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 7 

ДГ „Пролет” 

с. Тънково 

Първа – деца, родени през 2018 г. 6 

Втора – деца, родени през 2017 г. 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 11 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 

ДГ „Радост” 

с. Оризаре 

Първа – деца, родени през 2018 г. 21 

Втора – деца, родени през 2017 г. 13 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 7 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 

ДГ „Усмивка” 

с. Гюльовца 

Първа – деца, родени през 2018 г. 13 

Втора – деца, родени през 2017 г. 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 6 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 

ДГ „Детски свят” 

с. Кошарица 

Първа – деца, родени през 2018 г. 9 

Втора – деца, родени през 2017 г. 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 7 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 

 

 

Изготвил:   Я. Христова – главен експерт „Образование”                  


