
ПРОТОКОЛ № 19 
 
Днес, 10.09.2009 год.  в Дирекция Образование се състоя редовно заседание  на 
работната група за прием на децата в детските градини. 
 
Присъстват: 
Г-жа Лора Заркова - Гл. експерт към Дирекция Образование 
Г-н П. Хаджигеоргиев - Гл. експерт към Дирекция Образование 
Г-н Ем. Миков - 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 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. Пачаджиева - зам. председател на Столичната организация на Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета в РБ и директор на ОДЗ № 33  
Сребърни звънчета 
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 Цвета Брестничка - председател на Асоциация Родители 
Г-жа Златина  Станкова - родител 
Г-жа  Мария Чамбова - родител 
Г-жа Емилия Христова - родител 
 
Дневен ред: 
 
1. Обсъждане на подадените молби от родители за прием на деца. 
Г-жа Л. Заркова откри срещата и представи молбите, както следва : 
1. Молба от Аделина Тодорова - майка на Александър Аделинов Тодоров, роден 
2008г. Отглежда сама детето и не стигат социалните помощи. Желае да започне 
работа. По първо желание е ОДЗ № 62. Има 10 точки. Може детето да бъде прието и 
в ОДЗ №60. 
Работната група: 
Г-жа Тодорова има право. Да се проверят възможностите в двете градини. 
2. Молба от Мариана Тоденова за дете Любослав Георгиев, родено 2006. 
Кандидатства за ОДЗ №30. Г-жа Тоденова описва, че съпругът й е пропуснал да 
отбележи ТЕЛК за 94%. Проведени са разговори с г-н Качаров от фирма Сирма груп&. 
Местата в детското заведение вече са попълнени. 
Работната група: 
Да се проучи случая и в случай, че е техническа грешка да се помоли директора за 
съдействие! 
3. Молба от Е.А. - родител на С.А., родена 2005 г. Кандидатства за ЦДГ №104. Г-
жа А. е осиновила дете, но процедурата по осиновяване е приключила месец май и 
не е успяла да кандидатства по системата. Родителката е получила съдействие от 
ДАЗД. 
По телефона г-н Хаджигеоргиев разговаря с родителката и става ясно, че същата 
има майка с 87% инвалидност. Уведомява се родителката, че е необходимо да 
представи документи, изясняващи случая. 
Работната група: 
След проверка на документите да се помоли директора на ЦДГ №104 да съдейства за 
настаняване на детето. 
4. Молба от Емилия Тонева - Стоимирова за дете София Калоянова Стоимирова.  
Детето посещава 36 ясла и кандидатства за ЦДГ 165 Латинка. Към момента на 



кандидатстването няма 6 месеца посещение в детската ясла и директорът не приема 
детето. 
Работната група: 
Детето да си набере точките съгласно регламента и да кандидатства по установения 
ред. 
5. Молба от Елеонора Цветкова - майка на Нейтън  Севдалинов Атанасов. 
Родителката описва, че е получила съобщение, че детето е прието в ЦДГ №8 
Здравец, кв. Света Троица. Когато отива да запише детето директорката я е 
уведомила, че на 06.06.09 в 11.30 родителите са отписали детето след като са 
получили съобщение, че са приети в детското заведение. Г-жа Цветкова отново е 
получила известие, че детето е прието и на 13.06.09 год. Г-жа Цветкова моли за 
съдействие. 
Работната група: 
Вероятно става дума за техническа грешка. Да се помоли фирма Сирма груп за 
техническа проверка. 
6. Молба от Румен и Радисвета Стоилови за дете Николай Руменов Стоилов 
кандидатства за ОДЗ №34. И двамата родители са инвалиди. Майката е с пълна 
глухота, а бащата с висока степен на глухота. Детето има нужда от социализация. 
Работната група: 
Да бъде прието детето. 
7.1. Молба от Силвия Николова Пенева - учител в 106 ЦДГ. Моли да бъде приет 
племенника Николай Пенев в групата, където работи. 
7.2. Друг аналогичен случай: Ралица Минкова Пеева - Тодорова.  Моли за дете 
Александър Тодоров Гълъбов, което кандидатства за ОДЗ №28. Бабата е работила 10 
години, но не и към момента в това детско заведение и моли за помощ да бъде 
настанено детето. 
Елена Христова: Аз много уважавам работещите в системата на просветата, но 
смятам, че е много голям процентът на хората, които искат да настанят свои 
роднини в детските заведения. За съжаление недостигът е твърде голям и не можем 
да покрием тези нужди. 
Нели Кацарска: Аз много държа да съществува тази опция за преференции на хората 
работещи в системата на просветата. Педагогическият съвет на ЦДГ №55 взе решение 
за такива преференции, но приемам тезата на г-жа Христова. Недостигът на места 
за детските градини е твърде голям и не можем да реализираме това желание. 
Работната група: 
Няма основание за прием на  децата. 
8. Молба от Пресиян Модев за дъщеря Преслава Модева, родена 2007г. Кандидатства 
за ОДЗ №48. В молбата е посочено, че съпругата очаква дете, за което може да 
предостави документ. Майката на молителя има 34 год. педагогически стаж като 
учител, а понастоящем е педагогически съветник. 
Работната група: За съжаление това е един от многото случаи. Детето ще изчака за 
текущ прием. 
Г-жа Лора Заркова: Предвид недостига на свободни места за настаняване на деца в 
детски градини, директорите заявиха своето желание да увеличат броя на децата в 
групите. В момента Дирекцията обработва новите данни и след 19.09.2009г ще бъдат 
обявени нови свободни места. Вероятно поради икономическата криза част от 
приетите деца не са се записали /вероятно родителите им са се преместили/ и ще 
бъдат обявени свободни места от незаписалите се деца. Предвид кризата 
директорите трябва да имат достатъчно средства за издръжка на градините, тъй 
като работят с 90% от бюджета си. Поради тази причина те са принудени да 
завишават броя на децата в групите. 
9. Постъпила е докладна от г-жа Петя Йосифова, в която се упоменават имената на 
четири деца, които имат брат и сестра, посещаващи вече ОДЗ № 48, а посочените не 
са приети. Г-жа Йосифова предлага да приеме следните деца, предвид посочените 
обстоятелства: 
- Владислав Иванов 
- Емилия Дошкова 



- Калоян Колев 
- Искрен  Иванов 
Г-жа Емилия Христова: Аз не съм сигурна, че тези деца няма да изпреварят някои 
други, които имат по-голяма нужда. 
Г-жа Балева: Аз предлагам да се вземе принципно решение в този случай. 
Преценката да е на директора. 
Г-н Хаджигеоргиев. Аз искам да обърна внимание на изказването на г-жа Заркова за 
времето на кризата и увеличаване броя на децата по групите. 
Г-жа Емилия Христова: Аз не възразявам за възможността директорът да прави 
преценката за приема на децата, а за това да фигурира в системата и да са видими 
извършените действия. 
Г-н Хаджигеоргиев: Аз предлагам да помислим добре и в един последващ период да 
се вземе решение за децата, които не посещават детските градини, а само фиктивно 
ползват местата. 
Г-жа Балева: Аз мисля, че всеки директор завишава бройката на децата, защото има 
специфични случаи. Необходимо е да бъде изчистен регламента за отписване на деца 
от детските градини. Моето наблюдение е, че децата от яслата са крехки. За 
съжаление често боледуват и не може с лека ръка да се реши да бъде отписано 
дете, което не посещава редовно детското заведение. 
Г-жа Катя Димитрова: Същото е положението и в първа група. Аз не оспорвам 
фактите, че средната посещаемост в малка група трудно се достига. 
Г-жа Балева: Искам да се вземе принципно решение за братчетата и сестричетата, 
които не са приети. Директорите през годината да търсят пътища за настаняване на 
тези деца, тъй като изключително трудно е, да се водят братчета и сестричета в 
различни детски заведения. 
Г-жа Елена Христова: Ще има още по-голямо напрежение, ако се вземе такова 
решение. 
Г-жа Кацарска: Напрежение ще има винаги в условията на недостиг на места за 
детските градини. Идеята е да се опитаме максимално да разрешаваме проблемните 
ситуации. 
Г-жа Цвета Брестничка: Проблемът е, че директорите не винаги обявяват местата, 
когато дадено дете е напуснало. 
Г-жа Кацарска: За съжаление съществуват многобройни групи, както в ЦДГ №55. При 
група от 37 деца, директорът не обявява свободно място. 
Работната група: 
Братчетата и сестричетата могат да се настаняват от директора при текущ прием 
над обявената бройка за прием на деца. 
10. Ана Иванова Куртева - кандидатства за ОДЗ №79. Бабата пропуснала да заяви 
желанието за детска градина. 
Работната група: Да се изясни случая с директора и при възможност да се приеме. 
11. Отдел Закрила на детето - Слатина моли детето Любка Мисалева да се възползва 
по социалните критерии - 3 точки, тъй като процедурата по осиновяване е 
приключила на 27.07.09г. Кандидатства за ОДЗ №36. Детето е родено 2005г. Случаят 
се наблюдава от социалния работник г-жа Кирчева. Бащата е починал. 
Работната група: Детето да се приеме в детското заведение. 
12. Помощник - директорът на 51 СОУ моли за съдействие за детето Станислава 
Викторова, което кандидатства за ЦДГ №12 или ЦДГ №162. В семейството има и второ 
малко дете и има специфика при отглеждането им. 
Работната група: Случаят е специфичен. След разговор с двете директорки да се 
настани детето. 
13. Красимир кандидатства за прием и е на трето място в ОДЗ № 19 в Младост. 
Детската градина посещава и сестра му Борислава Стефанова. Красимир е дете със 
СОП. 
Г-жа Балева. Известно е, че по силата на ППЗНП и Наредба 6 от 19.08.2002г. за 
обучението на децата със СОП и/или с хронични заболявания. МОН - Държавен 
вестник бр.83/2002г.има комисия, която насочва децата със СОП. В наш интерес е 
да се вземе документ от Комисията към РИО. 



Г-жа Лора Заркова: За съжаление тази комисия е известна на родителите повече за 
училищата. Родителите на децата от детските заведения не се възползват от нея. 
Работната група: Да се приеме детето в детската градина. 
14. Мария Цонева е самотен родител. От една година сама се грижи за детето си. 
Бабата на детето е инвалид - 87%. Дядото е бивш педагог. Г-жа Цонева работи в 
МВР и реално упражнява правата на самотен родител. Кандидатства за Младост. 
Детето е на 1 г. и 9 мес. 
Работната група: Да се разговаря с г-жа Цонева и да се представят необходимите 
документи, за да се вземе решение. 
15. Г-жа Анита Стоянова е самотна майка. Отглежда дъщеря си Сирма и кандидатства 
в детска ясла по месторабота близо до 7 РПУ. На 09.09.09 на майката изтича 
платения отпуск и на нея и е необходимо да работи, за да издържа детето си, 
което отглежда съвместно с дядото. 
Работната група: Идентично с горния случай да се разговаря с г-жа Стоянова и да 
се представят необходимите документи, за да се вземе решение. 
16. Г-жа Гергана Василева от ж.к. Гоце Делчев желае да настани детето си 
Александър Борисов в ЦДГ №40. Заявила е, че детето е посещавало детска ясла.  
Александър е посещавал детска ясла и на 24.11.2008 е постъпил в болница, след 
което е бил еднолично отписан от яслата. При записване в детската градина г-жа 
Василева не е имала възможност да представи служебна бележка, че детето и е 
посещавало детска ясла. 
Работната група: След представени документи от майката, при възможност от страна 
на директорката на ЦДГ №40 да се приеме детето. 
17. Докладна записка от Елена Райчева &ndash; директор на ОДЗ 81 Лилия. 
Заявление за прием на дете - Лина Николова от майка Милена Николова, предоставен 
е протокол от РИО за детето, че е със СОП. Предоставено е медицинско 
удостоверение - решение на ТЕЛК. 
Работна група: Има необходимите документи. Да се приеме детето в детското 
заведение. 
18. Молба от Таня Виденова - баба на дете Елица Виденова за прием в ОДЗ №80. 
Майката е студентка. 
Работна група: Случаят е специфичен. Да се приеме детето. 
19. Велислава Михайлова има син Даниел Динев. Кандидатства за ЦДГ №5 за филиал. 
Детето е посещавало самостоятелна ясла №61 в Надежда. 
Работната група: Да се провери случая 
20. Деяна Младенова &ndash; майка на Валери Фердинандова кандидатства за ОДЗ №8. 
Майката е психолог и трябва да започне работа незабавно. Моли за прием на 
детето. 
Работната група: Няма специфика в случая. 
21. Йоланта Мишовска - майка на Юри Николаев Николов кандидатства за ОДЗ №75 в 
район Младост. 
Работната група: Няма специфика в случая. 
22. Ася Костадинова - майка на дете Денис Мустафа на 3 г. и 4 мес. Кандидатства 
за ЦДГ №6. Самотна майка е и работи в Пирогов. Моли за настаняване на детето си. 
Работната група: Да се изискат документи от Дирекцията на Агенция за социално 
подпомагане, които да удостоверят статута на самотна майка. 
23. Ирена Арнаудова - майка на Илайда Рамадан. Самотна майка. Работи в полицията 
и кандидатства за ОДЗ №8. Случаят е специфичен. 
Работната група: Да се изискат документи от ЕСГАРОН. Да се приеме детето при 
наличие на съответния документ. 
24. Василка Стоянова - майка на детето Матей Павлинов Павлов. Кандидатства за 
ясла B за ОДЗ №8. Случая е специфичен. 
Работната група: 
През учебната година директора да намери възможности за прием. 
25. Габриела Иванова - майка на детето Боян Иванов. Кандидатства за преместване 
от ЦДГ №99 в ЦДГ №6. 
Работната група: 



Г-жа Харбалиева: Директорът на ЦДГ №6 намери възможности за прием на детето, 
което се премества поради смяна на жилището. 
26. Г-жа Милена Димитрова Стоянова. Работи в психиатрична клиника. Моли да 
запише сина си Александър Стоянов - роден 2007г. в ОДЗ №95 или ОДЗ №86. 
Необходимо е да започне незабавно работа. 
Работната група: детето да изчака общия ред 
27. Молба от бабата Емилия Атанасова, която работи в Отдел Строителство. Моли да 
настанят внука и Алекасандър Атанасов. Родителите на детето живеят в Люлин. 
Второто дете на семейството има Синдром на Даун. Моли детето да бъде настанено в 
ОДЗ №64 или ОДЗ №68. 
Работната група: да се настани детето след разговор с директорите на съответните 
детски заведения. 
28. Майката Яна Велева моли да настанят детето Христо Христов в следните ЦДГ 
№124, ЦДГ №136, ЦДГ №162, поради смяна на местоживеене/ бащата има ограничителна 
заповед/. Има необходимите документи. 
Работната група : Да се търсят възможности за прием в една от посочените градини 
29. Веселка Иванова - майка на дете Дария Голева. Майката е служител на 7 РПУ. 
Голямата дъщеря посещава ОДЗ №59, а малката е втора резерва. 
Работната група : Да се приеме детето при възможност от директора в рамките на 
текущия прием над норматива през учебната година. 
30. Петър Цочев - родител на Богомил Илиев на 2г. и 1 мес. Кандидатства за ОДЗ 
№3 или ЦДГ №73. Майката Валентина има проблеми с психичното здраве. Има 
предоставени документи. 
Работната група: Детето е в риск. Да се приеме в ОДЗ №3. 
31. Христина Михайлова Димитрова - майка на Александър Томов Томов. Кандидатства 
в ОДЗ №30 Радецки. През месец януари два поредни пъти детето е класирано, а при 
кандидатстването през месец май детето не е в списъка на приетите. Директорката 
на детското заведение г-жа Стоилова е съгласна да приеме детето. 
Г-жа Елена Христова: За съжаление системата класира такива деца през месец 
февруари. Няма да можем да класираме всички, които тогава бяха подведени и ще 
създадем излишно напрежение. 
Работната група: Детето да чака общия ред. 
32. Ния Мурджева - майка Борислава Аврамова. Кандидатства за ЦДГ Брезичка. Живее 
в непосредствена близост до градината. Представила е удостоверение от НАП и 
други документи. 
Работната група: Случаят е специфичен. При възможност за съдействие от страна на 
директорката. 
33. Мария Стефанова Тодорова за ЦДГ №87 Буката - осиновено дете. Необходима е 
социализация. 
Работната група: В интерес на детето е социализация след акта на осиновяване, да 
бъде прието при възможност. 
34. Молба от Татяна Никова за дете Йоана Дафин Маланова. Кандидатства за ЦДГ №99 
Брезичка. В семейството има инвалид втора степен. 
Работната група: При възможност за съдействие за филиалите 
35. Павлина Петрова- майка на Денислава Венциславова Йорданова. Майка има две 
деца. Разведена е. Работи на ненормиран работен ден. Кандидатства за ОДЗ №93 и 
ЦДГ №99 Брезичка и други. Детето е припознато от бащата, но отглежда детето 
сама. 
Работна група: След изясняване на случай с Дирекция Социално подпомагане при 
представени документи от родителя и възможност от директора да се приеме. 
36. Димитрина Димитрова - майка на Насти Мирославов Илиев. Посещава ясла 
Барбарон. Подава молба за ЦДГ №77 и ЦДГ №139. 
Работна група: Да се насочи за изясняване на случая към Дирекцията за социално 
подпомагане. 
37. Димитър Христов Тодоров - баща на Ния Тодорова. Кандидатства за ЦДГ №99 
Брезичка. След осъществяване на приема месец юли има щастливо събитие в 



семейството - раждат се близнаци. В момента са първи в класацията за ЦДГ №99. 
Моли за прием предвид трудността при гледане на близнаците. 
Работната група: Да се приеме детето. 
38. Тодор Карадоиев - роден 2006г и  Мария Карадоиева - родена 2008 г. Тодор 
Карадоиев е приет в логопедичната група, но се оказва, че децата от 
Логопедичната детска градина не се приемат чрез системата и поради тази причина 
е изтрито от системата. 
Г-жа Елена Христова: Аз съм обявила, че мога да съдействам при така възникналата 
грешка в системата за прием. На мен ми се обади само един родител. 
Работната група: При възможност да се пренасочи детето за прием в друго ЦДГ. 
39. Молба за ЦДГ №67 от родител Ангел Костадинов Сейков за дъщеря Ани Сейкова. 
Семейството е с три деца - съответно родени 1996г, 2002г и 2006г. При 
кандидатстването поради болест на член от семейството е пропуснато да се 
отбележи градина за кандидатстване на дъщерята. Моли за разбиране и съдействие. 
Работната група: Да се приеме при възможност от страна на директора. 
40. Две писма от Агенцията за социално подпомагане - Слатина. Записване на две 
деца - Мирослав Александров и Мартин Атанасов. Децата кандидатстват за ж.к. 
Дружба. 
Работната група: Възлага на г-жа Катя Димитрова да получи информация и да 
докладва за случаите. 
41. Стоил Енев Костов - баща на Еньо Стоилов Костов - родено 2005 г. Баща на три 
деца. Роден - 1998г, 1999г и 2005г. Моли за настаняване в ЦДГ №99 Брезичка. 
Работната група: При възможност от страна на директора. 
42. Бащата Димитър Димитров пише молба за Ана - Мария Димитрова - родена 2006г. 
Кандидатства за ЦДГ 162. Семейството е многодетно, но най- голямото дете е 
навършил 18г. и е студент. Моли работната група да прояви разбиране и да настани 
детето. 
Работната група: При възможност от страна на директора да се приеме. 
43. Молба от Посолството на Република Беларус за настаняване на детето Иван 
Колунга - син на служител на посолството. Детето посещава детска ясла Калина. 
Моли да бъде настанено в ОДЗ 67 Мечо пух или ОДЗ 168 Слънчогледи. 
Работната група: Препоръчва на директорите да съдействат за приема на детето. 
44. Цвета Маринова Лачева - майка на дете Мануела Мартин Пеева. Кандидатства за 
ОДЗ №55 в Люлин. Самотна майка &ndash; 82% трайна намалена трудоспособност. 
Работната група: Да се потърси възможност за настаняване на детето, като се 
информира и Агенцията за защита правата на децата. 
45. Радостина Савова Станева - майка на Никола Евгениев Цеков. Моли да бъде 
настанено детето в ЦДГ 99 Брезичка. Майката и бащата работят. Майката е доктор в 
общинска болница. Моли за съдействие. 
Работната група: Няма основание за специален прием 
46. Докладна от директора на ОДЗ № 80 Приказна Калина за прием на Крис и 
Благовест Найденови. Крис има 80% намалена социална адаптация. 
Работната група:  Да се приемат 
Поради изчерпване на молбите работната група закри заседанието. 
 


