
 

СПРАВКА 
 

за свободните места в общинските детски градини  

в община Несебър към 25.03.2022 г.   
 

 

 

 

Детска градина 

 

ГРУПИ 

за учебната 2021/2022 г. 

Брой деца, 

записани през 

учебната 

2021/2022 г. 

(По АДМИН) 

Свободни 

места към 

26.05.2021 г.  

ДГ „Яна Лъскова” 

гр. Несебър 

Яслена  40 - 

Първа – деца, родени през 2018 г. 31 2 

Втора – деца, родени през 2017 г. 41 1 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 44 - 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 55 - 

ДГ „Калина Малина” 

гр. Несебър 

Яслена  24 - 

Първа – деца, родени през 2018 г. 51 - 

Втора – деца, родени през 2017 г. 29 - 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 30 - 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 32 - 

ДГ „Делфинче” 

гр. Свети Влас 

Яслена  18 - 

Първа – деца, родени през 2018 г. 26 - 

Втора – деца, родени през 2017 г. 17 8 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 30 - 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 36 - 

ДГ „Обзорче” 

гр. Обзор 

Яслена  19 1 

Първа – деца, родени през 2018 г. 8 17 

Втора – деца, родени през 2017 г. 8 17 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 19 6 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 28 - 

ДГ „Мечо Пух” 

с. Равда 

Яслена  28 - 

Първа – деца, родени през 2018 г. 20 5 

Втора – деца, родени през 2017 г. 30 - 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 23 2 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 26 - 

ДГ „Моряче”  

гр. Несебър 

Първа – деца, родени през 2018 г. 28 - 

Втора – деца, родени през 2017 г. 31 - 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 25 - 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 33 - 

ДГ „Слънце” 

гр. Несебър, 

Слънчев бряг 

Първа – деца, родени през 2018 г. 29 - 

Втора – деца, родени през 2017 г. 33 - 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 32 - 

ДГ „Пролет” 

с. Тънково 

Първа – деца, родени през 2018 г. 23 2 

Втора – деца, родени през 2017 г. 



ПГ – деца, родени през 2016 г. 15 10 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 

ДГ „Радост” 

с. Оризаре 

Първа – деца, родени през 2018 г. 30 - 

Втора – деца, родени през 2017 г. 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 15 10 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 

ДГ „Усмивка” 

с. Гюльовца 

Първа – деца, родени през 2018 г. 21 4 

Втора – деца, родени през 2017 г. 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 21 4 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 

ДГ „Детски свят” 

с. Кошарица 

Първа – деца, родени през 2018 г. 24 1 

Втора – деца, родени през 2017 г. 

ПГ – деца, родени през 2016 г. 21 4 

ПГ – деца, родени през 2015 г. 

 

 

 

Информацията е изготвена по официални данни от детските градини. 

 

Забележка: максимално допустимият брой деца в група – съгласно нормативните 

регламенти е, както следва: 

- възрастова група в ДГ:             25 деца 

- яслена група:                             20 деца 

 

 


