
ПРОТОКОЛ №14 
 
 
Днес, 14.01.2009 год., в Дирекция "Образование" се проведе редовно заседание на 
работната група по въпросите на информационната система за прием на децата от 
детските градини в София.  
Присъстваха:  
 
Г-жа М.Минчева - Директор на Дирекция "Образование" - председател на комисията.  
Г-н П.Хаджигеоргиев - Гл.експерт към Дирекция "Образование" 
Г- жа Ирен Николова - Гл. експерт към Дирекция "Образование" 
Г-жа Бойка Калева - Гл. експерт "Предучилищно възпитание" в РИО на МОН гр. София 
Г-жа Ст. Балева - председател на Сдружението на директорите в средното 
образование в РБ и директор на ОДЗ №8, район "Красно село" 
Г-жа Н.Пачаджиева - директор на ОДЗ "Сребърни звънчета", р-н "Овча купел" 
координатар р-н Овча Купел към СРСНПРБ 
Г-н Ангел Стефанов - обществен посредник на СО 
Г-жа Н.Каменова - член на Сдружението на директорите в средното образование в РБ 
и директор на ЦДГ №162 "Вихрогонче" 
Г-жа Ив. Харбалиева - координатор за р-н "Красно село" към Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета в РБ и директор на ЦДГ №99 
"Брезичка" 
Г-жа Нели Кацарска - зам. председател на Столичната организация на Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета в РБ и директор на ЦДГ № 55 
"Веселина" 
Г-жа Катя Димитрова - член на Националния УС на Съюза на работодателите в 
системата на народната просвета в РБ и директор на ЦДГ № 108, район "Искър" 
Г- жа Стефка Цанкова - директор на дирекция Правно-нормативно обслужване на СО 
Г-жа Румяна Пеканова - от Комисията за защита на потребителите към 
Министерството на икономиката и енергетиката 
Г-жа М.Узунова - старши юрист консул в правния отдел на Държавната агенция за 
защита правата на децата 
Г-жа Надежда Станкова - Агенция за социално подпомагане към Дирекция "Защита 
правата на децата" 
Г-жа Ел.Христова - родител Представител на Асоциация "Родители" 
Г-н Иво Лилов - родител 
Г -жа Кр. Иванова - родител 
Г-н Явор Джонев - член на съвета на директорите на Сирма груп 
 
Дневен ред:  
 
1.Обсъждане на нов регламент за прием на децата чрез ИСОДГ.  
Г-жа Минчева откри дискусията като представи всички участници в срещата, 
посочени по - горе. Предложи на г-н Джонев да представи Проекта за Правилник за 
прием в Детските градини на Столична община през 2009 година - версия 7 от 
13.01.2009 г.  
Г-н Явор Джонев - управител на фирма "Сирма груп": Този правилник е резултат от 
общата ни работа за една година и разбира се пускане на системата през миналата 
година, и изводите, които сме си направили. Това е само проект. Предстои да бъде 
изчистен и обсъден и със срок 28.02.2009 год. да го предоставим на вниманието на 
СО. Аз предлагам на тази среща и на срещата следващата седмица да направим 
необходимите редакции. До тогава ще се правят референции и ще очакваме Вашите 
коментари, поправка на грешки и пр. Коментарите могат да се изпращат и по 
елекронната поща на следния адрес. Yavor.Djonev@sirma.bg 
Този регламент е доста различен от предишния. Причината за промяната е не само 
денят "х", но и последващите проблеми. Надяваме се да постигнем обща 
справедливост и еднаквост за всички участващи в процеса. Имаше и редица 



недоволства, от родителите, поради което се наложи и коригиращи действия. Моля, 
да се разделят двата проблема: недостига на места и правилата за прием. Ще 
предложа на Вашето внимание и основните проблеми от новия регламент.  
Документът е организиран по стъпките на процеса, а именно 3.,4.,5.,6.,7. 
Стремили сме се да дефинираме термините. Много е важно да се знае, че тази 
година всички деца ще бъдат в системата. Всяко движение в системата, всяка 
промяна в статуса на детето ще се отразява в същата.  
За да направим компромис с родителите, които изпитаха неудобство при приема 
миналата година - за тях опашките остават във вида до сега. Този регламент ще се 
въведе за децата, които кандидатстват отначало. От 15.09.2009 год. регламентът 
ще важи за всички.  
Предлагам да се даде една допълнителна точка на всички децата, които са 
кандидатствали миналата година и не са класирани и тази точка важи при 
кандидатстване във всички детски градини или ясли.  
Тези критерии, които предлагаме не са фиксирани и не са окончателни. Предстои 
обсъждането им и от столичния общински съвет.  
Възрастовите групи се дефинират по възрастови граници. Идеята е тези деца, които 
навършат 3 години да могат да кандидатстват.  
Г-жа Н.Кацарска: Децата, които навършват три години се приемат в годината, в 
която детето навършва три години. Има проблем с децата, които навършват 3 години 
м. Януари следващата година.  
Г-жа Каменова: Искам да обърна внимание на т. 2 Трябва да се изпише детските 
заведения.  
Г-жа Н.Кацарска: Децата след 7 години могат да посещават детските заведения след 
решения на комисия в РИО.  
Г-жа Кр. Иванова: Аз възразявам за тази точка, която ще даде предимство на 
децата, които са кандидатствали миналата година 
Г-н Джонев: Групите с текущ прием. Досега директорът обявяваше мястото и се 
класираше дете едва тогава. Сега ще се промени. Идеята е, че има непрекъснат 
прием и при освободено място системата автоматично приема следващото дете. 
Родителите ще посочват само детското заведение и няма да казват в коя група ще 
се приема детето.  
Г-жа Красимира Иванова: Какво се случва ако системата сгреши. Имам въпрос: ако 
детското заведение има три групи как се приемат децата в тях? Има ли специален 
регламент в този случай?  
Г-жа Минчева: Директорът може да преценява колко места да се обявяват. Местата 
са различни в зависимост от капацитета на детското заведение.  
Г-н Джонев: Филиалите могат да се третират като отделна детска градина. Това е 
отново решение на директора. Свободните места ще се обявяват на 28.02.2009 год., 
а след това може да има промяна само след съгласуване с Дирекция "Образование" 
на СО.  
Г-жа Калева: т.6 на стр. 2 Защо децата от подготвителна група трябва да се 
насочват към училищата. Съгласно ЗНП родителят има право да реши къде ще си 
запише детето.  
Г-жа Узунова: Има деца настанени в специализирани заведения. Кой ще кандидатства 
от тяхно име при положение, че са такива изискванията за създаване на профил на 
родителят?Освен това има деца живеещи при баба или други роднини. Там как ще се 
процедира?  
Г-жа Стефка Цанкова: Няма деца без настойници. Това може да бъде и директорът на 
институцията.  
Г-н Джонев: Директорът на институцията може да кандидатства за сметка на детето. 
Има, както забелязвате и специфични неща при регистрацията на родителите.  
Г-жа Н.Пачаджиева: Моля, тук да се направят уточнения какви са точно 
задълженията на родителя.  
Г-жа Балева: Тук ще настъпи движение на родителите към директорите.  
Г-н Джонев: Имали сме предвид това и сме поставили точни изисквания за 
регистрация на родителите и създаване на собствен профил.  



Г-жа Красимира Иванова: Моля, да обясните защо сте поставили изисквания за деца 
Г-жа Каменова: Нашето сдружение предлага прагът да е до 18 години.  
Г-н Джонев: Детайлно можем да разгледаме т.11 на стр. 5 и т. 3 на стр.4.Цялата 
кореспонденция се пази на сметката на детето.  
Предлагаме и алтернативни варианти на СО:  
 
ПО ДОХОДИ НА СЕМЕЙСТВАТА 
ПО ЖРЕБИЙ 
 
Г-н Василев: Предлагам да се отнеме правото на директорът, да дава точки.  
Г-жа Балева: Много трябва да се внимава. Понякога имаме много сериозни случаи - 
например едно семейство дойде при мен със 100 % инвалидност - трябваше да се 
решава случая. Аз считам, че е резонно директорът, да има права да преценява 
ситуации.  
Г-н Джонев: Това е посочено в регламента и директорът има такива права само за 
собствената си градина да извършва такава преценка. Освен това няма понятие 
активна и неактивна кандидатура. В историята на профила на детето се записват 
всички действия за детето. Има срокове, в които трябва да се реализира 
записването на детето - до 15.09. две седмици, а след тази дата остава срокът от 
една седмица за записване.  
Г-н Иво Лилов : А доходите ще се въвеждат ли?  
Г-н Джонев: Ние сме направили това предложение. Ще реши СОС. Доходът ще се 
декларира и в момента на приема ще се доказва, ако реши СОС. Това ще носи точки 
и основание за разпределение на точките по повече критерии. Някои от критериите 
могат да се определят от стандартните документи. Съответно родителите ще трябва 
да отговарят на въпросника, който ще публикуваме в системата.  
Г-жа Кр.Иванова: Ако родителят е студент и едновременно осигурен две точки ли ще 
получи?  
Г-н Джонев: Добра забележка. Това трябва да се изчисти. Системата пита и 
родителят отговаря. Ако се приеме класиране по доходи - родителят трябва да 
декларира дохода. Процесът е много динамичен. Трябва документите да се 
проверяват в Дирекция Образование.  
Имаше идея критерии 2 и 3 да се обединят. Правилото е точките да се сумират.  
Г-жа Кр.Иванова: Има ли критерий университетът да е легитимен?  
Г-н Джонев: Добавяме, че е необходимо да е легитимно учебното заведение.  
Г-жа Ел. Христова: Имаме оспорване за двете години за породени деца.  
Г-жа Кр.Иванова: Няма ли натрупване при близнаците?  
Г-н Джонев: Да има натрупване и това не е самоцелно. Записваме да порасне 
границата за деца до 18 години, но в едно домакинство. Минаваме по социалните и 
специализирани критерии, които са лесно доказуеми.  
Г-жа Ел.Христова: Предлагам да се увеличат точките по т. 8,9,10.  
Г-жа Балева: Предлагам да се обединят т.9 и т.10.  
Г-жа Узунова: Да се замени термина "инвалидност" с термина "увреждане". Така е 
по новия закон.  
Г-н Джонев: Така поставяме на т. 8 три точки, а 9 и 10 се обединяват.  
Социалните критерии трябва да се оценяват с комисия.  
Г-жа Ел. Христова: Няма проблем представители на родителите да участват в 
комисията. Проблемът е, че ще се проверяват лични данни.  
Г-жа Кр. Иванова: Искам да ми се обясни, защо се изписва социално слабо 
семейство.  
Г-н Джонев: Социално слабо или приемно семейство. Те са изписани в нормативните 
документи.  
Г-жа Станкова: Моля да се извади като отделен критерий - приемно семейство. Да 
се качи в горната графа като т.10 със съдебно решение или заповед. Необходимо е 
да се стимулират тези семейства в България, които са твърде малко.  
Г-жа Ел. Христова: Нека да има и становище от компетентна комисия. Говоря за 
деца, които са преживели някакъв риск и трябва да се отделят от семействата или 



нещо подобно. Нека комисията прецени дали това дете може да посещава детска 
градина. Понякога това са деца с проблеми и представляват опасност за другите 
деца.  
Г-жа Минчева: Г-жа Калева говори да се приеме само решението на комисията и тя 
да определи точките. Това да става само по документи и да се дават необходимия 
брой точки.  
Г-н Джонев: Разумно предложение да се направи предварителен прием по документи.  
Предлагаме да отпадне т. 14 
Г-жа Минчева: Какво става с родителите, чиито деца са на 1,2,3,място и очакват 
приема.  
Г-н Иво Лилов: Нищо не се променя за обикновените родители и по този регламент. 
Аз предложих квотния принцип. Да се постави ограничения до 30% деца с 
привилегии.  
Г-н Хаджигеоргиев : Квотният принцип противоречи на закона.  
Г-жа Минчева: Ние тръгваме с идеята да създадем един справедлив механизъм за 
прием на деца. Не трябва да забравяме, че таксите са само 40 лева. Това 
определено е социална дейност.  
Г-жа Кр. Иванова: Защо превръщаме детската градина в социална дейност? Защо не 
се вдигне таксата?  
Предлагам т.14 да отпадне, а точка 15 да носи 3 точки само за съответната 
градина.  
Г-жа Н.Кацарска : Искам да подчертая,че е героизъм да се работи в детска 
градина. 
Г-н Василев : Искам да подчертая, че предложението за прием по т. 15. и т. 16 е 
дискриминация по произход.  
Г-н Хаджигеоргиев : Много често по време на текущия прием се случват някакви 
чрезвичайни ситуации и Дирекцията трябва да реагира, да вземе решение.  
Г-н Явор Джонев:Критерии 19,20,21 се приемат. Искам почивка.  
След 30 минутна почивка заседанието продължава.  
Заседаващи са същия състав от участници посочен по- горе на протокола.  
Г-н Явор Джонев: Постоянните класирания се извършват всяка събота. Разглеждаме 
ключовите дати. На 28.02. се обявяват свободните места. Първото класиране е на 
30 май. Всяко следващо класиране е всяка събота. Приема между 30.05. и 
15.09.2009 год. ще става на две седмици, а след това на една седмица. Искам да 
подчертая, че при записване на дете в дадена детска градина -всички следващи 
кандидатури отпадат. Важно нещо е, че децата се редят на две опашки, а именно 
момичета и момчета. В случай, че имат еднакъв брой точки момчето и момичета се 
следва регламента - има се предвид естеството на групата. При случай,че има 
еднакъв брой точки в редицата момчета или момичета се подбират децата по 
допълнителен критерий- доход, чист жребий или каквото решение се вземе. Ако СОС 
избере алтернатива доход, то тогава родителите е бъдат задължени да декларират 
доходите си още при кандидатстването. На кандидатурата на детето се поставя знак 
за дохода. Родителите ще трябва да доказват тези свои заявления. При 
недобросъвестност, ако родителят не представи необходимите документи точките на 
детето се елиминират и се изтрива кандидатурата.  
Г-жа Пачаджиева: Ако родителят не представи необходимите документи, то тогава на 
детето ще се отнемат точките, които вече са му дадени и то отива отново на 
опашката.  
Г-н Явор Джонев : При преместване родителят ще трябва отново да кандидатства и 
да представи необходимите документи.  
Поради изчерпване на дневния ред , а именно обстойно анализиране на съдържанието 
на новия регламент заседанието бе закрито .  
Следващото заседание ще се състои на 21.02.2009 год. от 10.00 часа в 
заседателната зала на дирекция &bdquo;Образование". 
 
Запознати с протокола:  
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