
ПРОТОКОЛ № 11 
 
Днес, 23.07.2008 год., в Дирекция " Образование" се проведе редовно заседание на 
работната група за информационната система за обслужване на децата от детските 
градини в София. Присъстваха:  
Г- жа Мария Минчева - Директор на дирекция " Образование" - председател на 
комисията 
Г- н П. Хаджигеоргиев - Главен експерт към Дирекция " Образование" 
Г- жа Стефанка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното 
образование в РБ и директор на ОДЗ № 8, район " Красно село" 
Г- жа Надка Пачеджиева - член на Съюза на работодателите в системата на народната 
просвета в РБ и директор на ОДЗ № 33 " Сребърни звънчета"  
Г- жа Мария Езекиева - член на сдружението на директорите в средното образование 
в РБ и директор на ЦДГ № 54, район Слатина 
Г- жа Надежда Димитрова - член на Сдружение " Настоящи и бъдещи майки" 
Г- жа Галина Недялкова - член на УС на Асоциация &bdquo; Родители" 
Г- жа Десислава Гешева - член на Сдружение " Настоящи и бъдещи майки" 
Г- жа Василка Илиева - родител 
Г- н Иво Лилов - родител 
Г- жа Лидия Генадиева - родител 
Г- жа Венера Ганева - родител 
Г- жа Цвета Попова - юрист, родител 
Г- жа Елена Христова - родител 
 
Г- н Хаджигеоргиев предложи за обсъждане варианта при равен брой точки децата да 
се селектират на случаен принцип от системата, защото не могат да се 
удовлетворят всички желания на 100%. 
Г- н Лилов: Не съм съгласен. Това е лесно манипулируемо. Предлагам тези деца да 
се класират по критерий " Време на кандидатстване".  
Г- жа Н. Димитрова: Аз също предлагам да се използва критерий " Време", но 
кандидатстването да се раздели по дати, възраст и райони, за да се намали 
натоварването на системата. Според мен варианта за избор от системата на случаен 
принцип не е достатъчно прозрачен.  
Г- н Хаджигеоргиев: Критерий " Време", но разделен по дни, и райони ще увеличи 
щансът за атакуване и пробиване на системата. Това е обсъждано още преди 04.02., 
но експертите са аргументирали кандидатстване на една дата поради по- малкия риск 
от пробив на системата. 
Г- н Лилов: Това може да се избегне ако родителите с равен брой точки получат 
мейл, който да ги информира кога ще бъде отворена системата за кандидатстване за 
съответната възраст и район. По този начин тези дати няма да бъдат публично 
оповестявани.  
Г- н Хаджигеоргиев: Може да се обмисли следната процедура: Прави се регистрация в 
удобно за родителя време, попълват се критериите и до определен срок всеки може 
да променя своята форма, ако обстоятелствата са се променили при него. 
Родителите носят отговорността да следят и отразяват своевременно всички промени 
в статуса на кандидатурата. След края на срока се прави класиране на всички 
регистрирани. Класират се децата с най- висок брой точки, а тези с равен брой 
точки се информират чрез съобщение на електронната си поща за стартиране на 
процедура за кандидатстване по време с указани дни и часове за всеки район и 
възрастова група, която дата и време ще е само за тази група. Съобщението се 
изпраща поне един месец преди указания ден. След това класирането се осъществява 
по критерий време/ входящ номер на кандидатурите с еднакъв брой точки. Така се 
избягва опасността от хакерски атаки, тъй като броя на кандидатстващите е 
ограничен и само те са известени за кандидатстването. Доказването на заявените 
обстоятелства да става при записване при директорите.  
Г- жа Н. Димитрова предостави на работната група списък с примерни критерии и 
предложение за точкуване за всеки от тях.  



Работната група пристъпи към обсъждане на всеки отделен критерий. По- конкретно 
беше обърнато внимание на следното:  
Обсъден бе казусът на деца с баща - неизвестен. Тъй като този статус не 
предполага категорично тежко положение, не бе заложен като самостоятелен 
критерий в списъка, но работеща майка с дете с баща - неизвестен се добави към 
критерий " Двама работещи родители". 
По критерия за адресната регистрация се обсъди възможността информацията да се 
удостоверява автоматично от системата с проверка в общинските регистри по ЕГН на 
родителя. Казусът ще бъде проверен допълнително, защото регистърът се обслужва 
от общинска структура, но не е ясно дали е общински или се води към МВР. Добавен 
бе и настоящия адрес към критериите за кандидатстване.  
За близнаци и тризнаци се обсъди допълнително дали да се дадат точки или те да 
кандидатстват на общо основание и в случай, че системата ги класира да бъдат 
приети заедно.  
Обсъдена бе формулировката " Породени деца". Тъй като в нормативната база този 
термин не фигурира, бе обсъдено каква формулировка да се даде, така че да е 
недвусмислена. Прие се това да бъдат деца родени в една или в две последователни 
години.  
За брат/ сестра в същото детско заведение - обсъди се кога е налично това 
предимство. По конкретно бе обърнато внимание на казусът със застъпващи се деца 
от предучилищна група. Г- жа Минчева изказа мнение, че детето, което 
кандидатства, трябва да се застъпва в детското заведение със своя брат/ сестра, 
които да не са ученици през месец септември на текущата година. Логиката е 
родителите да ползват облекчение при водене на децата си в едно и също детско 
заведение.  
За критерия " Работещи родители" бе уточнена формулировката и критерият бе 
обединен с " Родители студенти - редовно обучение". Предстои уточняване на 
процедурата по удостоверяване на този критерий.  
< Г- жа Балева изказа мнение, че критериите не дават шанс за безработните да 
запишат детето си в ДГ и да си намерят работа.  
Г- жа Е. Христова изказа мнение, че включването на безработни родители в 
критериите обезсмисля критерия работещи родители, ако не дава гаранция, че 
човекът е заинтересован и наистина ще започне работа.  
Обсъден бе критерият за служители в сферата на народната просвета. По- конкретно 
се обсъди дали той да бъде валиден за деца и внуци или само за децата на 
служителите. Обсъди се и сегментирането на критерия на два под- критерия с 
различна степен на важност и респективно различно точкуване.  
За критерий " Многодетни родители" се обсъди и прие предложението на Асоциация 
" Родители" за сегментиране по възрастов признак на децата.  
Обсъдена бе квота за директен прием. Предложението на родителите бе тя да не 
надвишава 5%, но след обсъждане се прие квотата да бъде 10% от свободните за 
съответната група места. Бе решено в тази квота да влизат с директно предимство 
две групи в неравностойно положение - сираци и полусираци и деца на инвалиди. В 
тази квота са включени и особените случаи, които ще бъдат приемани по определена 
процедура. Тези случаи се лимитират от квотата. Когато квотата се запълни 
попадащите в тези групи могат да кандидатстват отново, на общо основание, като 
се класират по брой получени точки. Поради тази причина директните предимства, с 
изключение на особените случаи, също бяха включени и в списъка с критерии.  
Обсъден бе приемът за особени случаи. Директорите на ДГ предоставиха информация 
как до момента се разглеждат тези случаи. Те уточниха, че всеки случай се описва 
в системата и подлежи на контрол от страна на общината. Т. е. не може да бъде 
прието дете, за което в системата няма информация. Тази информация се ползва от 
служителите в общината, които имат оторизиран достъп, и е средство за 
допълнителен контрол на този вид прием на деца. Г- жа Балева изказа мнение, че е 
обидно да се обвиняват директорите в нерегламентиран прием на деца и че е добре 
особените случаи да се разглеждат от комисия, която да дава становище. Г- жа Н. 



Димитрова предложи по- голяма прозрачност на особените случаи, тъй като липсата 
на информация води до спекулации в публичното пространство.  
След продължително обсъждане работната група изготви следния вариант за критерии 
за прием на деца в детски заведения:  
Предимствапри приема ( директен прием) с квота до 10 % от общия брой свободни 
места в групата 
- Сираци и полусираци 
- Деца, на които поне един от родителите/ осиновителите или дете ( брат/ сестра) от 
семейството е с инвалидност от 71% до 100% 
- Особени случаи 
 
Критерии, определяни с точки, сборът от които дава общия брой точки, необходим 
за класиране и определящ местоположението на детето в списъка 
- Сираци и полусираци - 20 точки 
- Деца, на които поне един от родителите/ осиновителите или дете ( брат/ сестра) от 
семейството е с инвалидност от 71% до 100% - 15 точки 
- Постоянна или настояща адресна регистрация в София на родител или осиновител 
- регистрация до 1 година - 8 точки 
- регистрация от 1 до 2 години - 10 точки 
- регистрация над 2 години - 13 точки 
- Деца на родители/ осиновители, живеещи в района на детското заведение ( по 
постоянен или настоящ адрес) за всички детски заведения в района 
- живеещи в друг район на територията на град София - 2 точки 
- живеещи в района на кандидатстване до 1 година - 3 точки 
- живеещи в района на кандидатстване от 1 до 2 години – 4 точки 
- живеещи в района на кандидатстване над 2 години - 5 точки 
- Близнаци - 4 точки 
- Брат/ сестра, родени в една и съща или в две последователни години - 4      
точки 
- Многодетни семейства с три и повече деца до 18 години 
- семейства с три и повече деца до 10 години - 8 точки 
- семейства с три и повече деца до 14 години - 7 точки 
- семейства с три и повече деца до 18 години - 6 точки 
- Брат/ сестра в същото детско заведение, които няма да са ученици септември в 
годината на приема на кандидатстващото дете - 4 точки 
- Деца, чиито двама родители/ осиновители ( или един родител, ако другият е      
неизвестен) са редовни студенти или работещи ( социално осигурени) - 5 точки 
- Деца на персонала от детските заведения на територията на град София - 10 
точки 
- Деца на работещи служители в системата на народната просвета - 2 точки 
- Деца, посещаващи самостоятелна детска ясла, кандидатстващи за целодневна 
детска градина ( ЦДГ) - 2 точки 
- Време при еднакъв сбор точки 
 
В края на срещата г- жа Минчева информира присъстващите, че скоро ще се направи 
списък на всички ДЗ и съответните техни филиали. Също така съобщи, че вместо 
обявените 20, ще бъдат сформирани 39 нови групи. В заключение даде информация за 
проблемите при началото на строеж на ДГ в Красно село и се обърна към родителите 
с молба за съдействие.  
 
Г- жа Минчева предложи следващата работна среща да се проведе в началото на 
септември месец, но датата и часът да бъдат уточнени на по- късен етап. Всички 
членове на работната група ще бъдат своевременно уведомени и поканени за 
участие.  
 
 
Запознати с протокола:  



 
1. Мария Минчева  
2. П. Хаджигеоргиев  
3. Стефанка Балева  
4. Надка Пачеджиева  
5. Мария Езекиева  
6. Надежда Димитрова  
7. Г- жа Галина Недялкова  
8. Десислава Гешева  
9. Василка Илиева  
10. Иво Лилов  
11. Лидия Генадиева  
12. Венера Ганева 
13. Цвета Попова  
14. Елена Христова  


