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ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС  

РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛИТЕ 

 

Изберете меню „Регистрация“ 

 

Попълнете входните данни за заявителя – родител/настойник на детето: 

 

Всички полета 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: 
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Можете да регистрирате заявление за прием само на място в училище, след представяне на документ за 

самоличност. 

Ако заявителят бъде намерен в ЛБДН на община Варна, можете да продължите регистрацията. 

 

Въведете данните в полетата. 

При попълване на адрес за участие в класиране не се допускат символите „№“ и „кавички“. Адресът трябва 

да е изписан на кирилица. 

При попълване на полето за електронна поща превключете клавиатурата на латиница. 

Натиснете бутон „Продължи“. 
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Въведете данните в полетата за ЕГН и имена на детето. Изберете от падащото меню пола. Датата на 

раждане се зарежда автоматично. 

Ако детето е близнак, натиснете бутон „Добави близнак“. Можете да добавяте до четири близнака. След 

въвеждане на всички данни, натиснете бутон „Запиши и продължи“. 

 

Задължителен е поне един избор. Изберете училище от падащото меню. 

 

 
 
След избор на училище по първо или следващо 
желание, ще се заредят критериите, носещи точки 
за съответното училище.  
 
Ако детето, кандидатстващо за първи клас, е 
посещавало подготвителна група в избраното 
училище, изберете от падащото меню „ДА“. 
 
Ако има брат/сестра, които посещават избраното 
училище, попълнете ЕГН и имена в съответните 
полета. 
 
Ако ще ползвате предимство и по някой от 
останалите критерии – изберете от падащото 
меню „ДА“. 
 
По подразбиране всички критерии са избрани с 
„Не“. 
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След като изберете желаните училища, натиснете бутон „Продължи“. 

 

На последния екран от регистрацията прочетете декларативните данни. За да завършите регистрацията е 

необходимо да се съгласите с тях, като кликнете с левия бутон на мишката в квадратчето, както е показано 

по-долу 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“. 
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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 заявление: 

 

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 някое от 

училищата и да анулирате заявлението си, след което да регистрирате ново – с данните на другия родител. 
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Екран „Информация“ показва данните за родителя, регистрирал заявлението и детето, подлежащо на 

класиране. 

Изберете екран за редакция на данни (от менюто в лявата част на екрана 2-5) 

 

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. 
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Смяна на парола – възможност да смените паролата си от регистрацията на заявлението: 

 


