
ПРОТОКОЛ № 18  
 
Днес, 09.07.2009 год. в Дирекция Образование се състоя редовно съвещание на 
работната група за прием на децата в детските градини. 
 
Присъстват: 
Г-жа М. Минчева - Директор на дирекция Образование 
Г-жа Лора Заркова -Гл. експерт към Дирекция Образование 
Г-жа Ирена Николова -Гл. експерт към Дирекция Образование 
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.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 П.Йосифова - директор на ОДЗ № 48- р-н Сердика, член на Столичната 
организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в РБ 
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 Н. Пачеджиева - зам. председател на Столичната организация на Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета в РБ и директор на ОДЗ №33 
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 
 
Дневен ред: 
1. Обсъждане на подадените молби от родители за съдействие при приема на деца. 
Г-жа Минчева откри редовната среща на работната група за информационната система 
за прием на деца в детските градини. Отбеляза, че лично е отправила покана към 
родителските сдружения, но няма присъствие от тяхна страна поради заетост и 
невъзможност да изпратят представители. Помолихме районните администрации да 
докладват за наличие на свободни общински помещения за разкриване на нови групи. 
Стремежът на СО е да има максимален обхват на децата, желаещи да посещават 
детски градини. Идеята ни е да се насочват децата от подготвителните групи към 
училищата, за да се разкриват максимално места за първите групи. 
Г-жа К.Димитрова: Родителите не желаят да местят децата от детските градини в 
училищата, предвид целодневната организация на деня на децата в детските 
заведения. 
Г-жа Харбалиева : Тази идея за пренасочване на децата от ПГ към училище не е 
нова. Разбирам, че това е заради недостига на места в детските градини. Освен 
всичко друго, аз искам да отбележа и съпротивата на гилдията. Учителите в 
детските градини берат плодовете на своя труд при обучение на децата в 
подготвителната група. Много е трудно да се разделиш с децата, които си обучавал 
и възпитавал три години и трябва да ги дадеш на друг колега в последната година. 
Г-жа Балева : Всяка директорка има право да реши да се работи и в условията на  
смесена група, каквато е практиката на запад. Така, че при липса на достатъчно 
деца от една възрастова група може да се сформират и смесени групи. 
Г-жа Минчева: Трябва да се търсят възможности за разширяване на така 
съществуващата база в детските градини, там, където условията позволяват. 
Г-жа Балева: Може да се построи корпус в ОДЗ №8. 
Г-жа Пачаджиева: Може да се построи корпус в ОДЗ №33. 
Г-жа Харбалиева : Може да се построи корпус в ЦДГ№99. 
Г-жа Кацарска: Нека районните администрации да преценят базите и да направят 
своите предложения. 
Г-жа Минчева : Необходимо е при строежа на новите помещения да се отчитат с 
нуждите на съответния район от яслени и градински групи. 



Г-жа Йосифова: При обсъждане на проектите за детски заведения да участват 
представители на дирекция Образование 
Г-жа Минчева докладва специалните случаи подадените молби от родителите за прием 
на деца в детските градини. 
От Агенцията за социално подпомагане - район Дружба: 
Мирослав 
Мартин 
Кристиян 
Тези деца са осиновени и се нуждаят от социализация. 
Г-жа Кацарска : Искам да попитам за какви деца става дума? За каква социализация 
става дума? Вече уточнихме, че тези деца не се различават от останалите деца, 
ако са само осиновени и няма друг проблем - не е необходима преференция. 
Г-жа Минчева: Ще получим повече информация от служителите в Агенцията и ще 
докладвам отново за така постъпилите молби. 
Г-жа К.Димитрова : За едно от децата от Дружба аз съм наясно със случая : детето 
се отглежда от лелята. Поискала съм документи и при редовни документи ще приема 
детето. 
Г-жа Минчева : Пише ни родителка,която е кандидатствала в ЦДГ Латинка. 
Кандидатурата на детето е била отказана твърде късно и родителката не е могла да 
кандидатства по общия ред. По К6 няма посещение на детска ясла 6 месеца детето 
посещава детска ясла от м. април. Според майката детето е ощетено от системата. 
Г-жа Кацарска : От 01.10.2009 год.  детето ще се възползва от предимството си. 
Г-жа Минчева: Ние ще поискаме обяснение от директорката на ЦДГ№165 за 
конкретната ситуация. Докладвам следващата молба. Тя е от Дирекция Закрила на 
детето, район Дружба. За съжаление случаят не е описан. 
Г-жа К.Д имитрова : Аз ще разбера подробностите. Ще докладвам по случая и ако 
има основания ще го приема. 
Г-жа Минчева : Докладвам друга молба от Агенцията за защита правата на детето. 
Писмото е от г-н Монов. Детето е родено 2007 година. Посочва се като желание 
детските заведения ОДЗ №36 Пеперуда, ОДЗ №96 Росна китка, ОДЗ №13 Калинка. 
Детето е чакащо под №№ 23,18,53. Предстои майката да тръгне на работа. 
Работната група : Това е един от многото случай, в които майката ще си загуби 
работата. Няма нищо по специално. За съжаление в условията на недостиг не е 
никак лесно да се помогне на много от майките. 
Г-жа Минчева : Аз моля Ирена Николова да разговаря със служители от Агенцията по 
случай и да изясни дали има нещо по-специфично . 
Докладвам за следващия случай: Стилиян. Майката е починала при раждане. Пише ни 
директорката на ОДЗ № 77. Детето има неотложна нужда от помощ. Директорката е 
готова да приеме детето. 
Работната група единодушно : Да се разреши приема. 
Г-жа Минчева : Докладвам следващия случай. Две деца, родени 2006 год., едното е 
осиновено - Преслав е приет, а Калоян не е приет. 
Работната група : При възможност от страна на директора да се  приеме 
детето,извън реда на класираните деца. Да се докладва в Дирекция Образование. 
Г-жа Балева: Аз искам да изразя своето притеснение от големия брой  пристигащи 
деца със СОП. 
Работната група : Ние имаме решение за децата със СОП. То няма да се променя. 
Г-жа Минчева : Докладвам аналогичен случай като предишния: Александър и 
Красимир. Двете деца са осиновени. Кандидатстват за ЦДГ№92. 
Работната група: При възможности от страна на директора. 
Г-жа Минчева: Докладвам поредния случай: Майка съобщава: Дъщеря ми Андрея, 
родена 2008 година не е приета, а брат и Никола, роден 2005 год. е приет и 
посещава детското заведение. Става дума за ОДЗ№32. 
Раб. група : При възможности  и по решение на директора. 
Г-жа Минчева : Постъпила е молба от г-жа Хинова за прием  на дете Калина трето 
дете в семейството. Детето е родено 2005 година. Двете по-големи деца са 
отгледани в същата детска градина. 



Работната група : При възможност от страна на директорката. 
Г-жа Минчева : Молба за ОДЗ № 32.  Майката, която има осиновена дъщеря Габриела, 
родена 2005 год. и посещава детското заведение, има дете Божидара родено 2008 
год., което кандидатства и не е прието. 
Работната група : При възможност от страна на директора. 
Г-жа Минчева: Молба от г-жа Ризова, която има дете Катрин. Има баба, която 
работи в поликлиниката, но не може да ползва точки от бабата. Дядото е инвалид и 
също не може да ползва и от него. 
Работната група: Да се следва реда за класиране, не може да ползва предимства. 
Г-жа Минчева: Дете на дипломат, които има лична молба за настаняване на детето, 
което е на 4 години. Същото е било прието в ЦДГ №133, но не са успели да го 
запишат. Сега искат съдействие да се премести детето в Красна поляна. В детските 
заведения там е чакащо съответно с №№40,54 места. 
Работната група : Има основание за прием, но г-жа Заркова да отправи запитване 
до директорите на детски градини в район Красна поляна и при възможност да го 
приемат. 
Г-жа Минчева : Докладвам следваща молба :  Живеем в Студенски град. 
Кандидатстваме в детско заведение Слънчице ОДЗ №79 . Живеем на един адрес с 
бабата на детето - Антон е роден 2006 година. Бабата е работила в 121 СОУ, като 
домакин. Има приложена бележка за това. Сега не работи. Моля за съдействие. 
Работната група : В критериите, приети от СОС се дава предимство на работещите в 
детските заведения. Някои от детските градини, в т.ч. и ОДЗ №79 са приели като 
допълнителни критерии наличието на родител, който работи в системата на 
столичното образование. В конкретния случай бабата е бивш служител в училище, 
което на дава предимство. 
Г-жа Балева : Докладвам за молба, постъпила при мен. Семейство, което е живяло в 
Люлин. В жилището им избухва пожар, при което голямото им дете получава нервно 
разстройство и сега го водят по лекари. Има документ от Пожарната за случая. 
Сега са се преместили в ж.к. Борово. Молят за прием на по- малкото дете Златин, 
поради заетостта на майката с по-голямото дете, което има сериозни здравословни 
проблеми. Аз мисля, че случая е особен и можем да се опитаме да помогнем на това 
семейство преживяло такова страдание. 
Работната група : При възможност от страна на детското заведение трябва да се 
помогне на семейството. 
Г-жа Балева : Докладвам друг случай. Майка, която е студентка и живее с 
родителите си. Дядото на детето е инвалид. Моли детето да бъде прието, като се 
отчита факта, че живее в семейство с дядо инвалид, т.е. в едно и също жилище. 
Работната група: Трябва да се разисква въпросът кое е семейство. Дали детето има 
право да се възползва от правото на дядото, който е със 100 % 
инвалидност?Считаме, че майката е получила точки като студентка. 
Г-жа Балева : Родителите  на Златин, роден 2004 година  подадоха молба. Случая е 
следния : Миналата година детето е било под № 1 и не е прието. Двамата родители 
работят. Нямат повече възможност да плащат за частна детска градина. По 
техническа грешка детето не е прието в детската градина. 
Работната група : Да се проучи естеството на грешката и ако е техническа да се 
приеме в детското заведение. 
Г-жа Заркова : Постъпила е молба от родители да се провери приема на две деца в 
ЦДГ №6 Анреас и Никол. Родителят, който пише жалбата счита , че не са приети 
законосъобразно. 
Работната група : Да се извърши проверка чрез Сирма груп. Много бързо ще стане 
ясно законосъобразността на приема. 
Г-жа Заркова : Докладвам случая на Виктор. Кандидатстват за ЦДГ№99. Родителите 
работят. Бабата и дядото също работят. Молят за съдействие за прием в детското 
заведение. 
Раб. група : Няма нищо по-специално и в този случай. За съжаление, детето не 
може да се приеме. 



Поради приключване на приема на децата по детските заведения и с цел защита 
личните данни в срок до 01.08.2009 год. да се свалят списъците на приетите деца. 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на работната група бе закрито. 
 


