
Днес 20.02.2008 год в Дирекция „Образование” на СО се проведе редовно заседание на работната 
групата по обсъждане на проблеми с Информационната система за детските заведения. 

Заседанието се води от г-жа М.Минчева - временно изпълняващ длъжността Директор на 
Дирекция „Образование” СО, която представи редовните членове на работната група. На 
заседанието присъстваха нови представители на родителските асоциации. 

1.Г-н Иво Лилов- родител на две деца, компютърен специалист. 

2.Г-жа Наталия Кирилова - член на УС на асоциация „Родители” 

3.Г-жа Н.Димитрова - член на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” 

Г-жа М.Минчева предложи Тема на заседанието да бъде: „Разглеждане на писма и жалби от 
родители, постъпили в Дирекция „Образование”, обобщени в няколко основни групи. 

1.За равния старт на системата – „да” и „против”за повтарянето на процедурата. 

2. Регистрациите с ранен час 

3. За децата родени в началото на календарната година / м.януари, м.февруари и м.март / и в края 
на годината / м.декември /  

4. Дублирането на ЕГН. 

5. За променения брой на свободните места в детските заведения. 

6. Проверка на документите за предимство 

7. Варианти за увеличаване на свободните местата. 

8. Променила ли е системата подреждането на местата. 

9. За предимство при изписване на децата , които през м.ІХ 2008 ще постъпят в първи клас. 

10. За предимство на близнаци кандидатстващи в различни детски заведения. 

11. Задължително родителите да посочват тел. за контакт 

Г-жа М.Минчева сподели, че по-голяма част от родителите към момента са изразили мнение, че 
системата задължително трябва да продължи да работи, да се отстраняват пропуските и да бъде 
усъвършенствана. На вниманието на всички присъстващи бе предложена Актуализирана 
Програма за увеличаване на броя на местата в детските градини за период от 2008 – до 2013 
год. Г-жа Минчева обясни процедурата по приемането и финансирането на Програмата, която ще 
бъде внесена в СОС за приемане и осигуряване на финансови средства. 

Поставен бе въпрос дали Програмата ще бъде качена на сайта.  

Г-жа Минчева отговори, че това може да се осъществислед приемането й на СОС. 



Постъпи предложение на следващо заседание на работната група да бъде поканен гл. 
архитект на София, който да отговори на въпроса за свободни терени и перспективи на СО за ново 
строителство. 

Родителите изказаха съмнение за коректността на подадените ЕГН и начина за влизане в 
системата. Постави се въпрос за въвеждане на механизъм за отчитане на реалния брой подадени 
заявления и дали е възможно от един ай-пи адрес да се кандидатства за две деца.  

По време на обсъжданията от родителите постъпи предложение да се помисли за 
възможност да се кандидатства по години на раждане на децата, по дни и отделно кандидатстване 
за децата с предимство. 

На поставения въпрос отговори г-н П.Хаджигеоргиев, който обясни, че тези варианти са 
обсъждани преди старта и изложи мотивите да не бъдат приети . 

Г-жа Минчева направи предложение, за да не се повтори напрежението създадено на 
родителите от 04.02.08г., списъците да бъдат обявени по райони за отделните детски градини.  

Г-н Лилов предложи опита на гр.Варна, да се помисли за различни критерии: по райони, 
адресна регистрация и др. Постави въпрос и как е свързан модула на директорите на детските 
заведения, изказа съмнение за равнопоставеност при положение, че не всички родители имат 
достъп до компютър и интернет.  

Г-жа Минчева отбеляза,че критериите за записване на децата в ДГ на гр.Варна са 
дискутирани с представители на Дискусионен клуб за социална и местна политика / ДКСМП / и 
предложи на работната група в някое от заседанията да вземе участие г-н Н. Белалов – член на 
ДКСМП. 

От Асоциация „Родители” бе поставен въпрос за коректното обявяване на местата от 
директорите. 

Г-жа Минчева отговори, че е изпратено писмо до всички директори, които да отговорят кои 
са причините за извършване на промяна на обявените места, след което те ще бъдат оповестени в 
сайта на информационната система. 

Г-жа Харбалиева подробно изясни причините за извършената промяна на бройките. 
Първоначално бяха подадени наличните към момента свободни места, след което те бяха 
променени за следващата – 2008/09 година. 

Обсъден бе въпроса за децата ползващи предимство и подреждането им в списъците. 
Постъпи предложение да бъде дадено технологично време за преглеждане на документите от 
директорите. 

П.Хаджигеоргиев постави на обсъждане предложението системата да бъде отпушена за 
децата родени до 2005 год и мотивира предложението си с постоянното движение на деца от една 
детска градина в друга. 

Предложението не се прие и остана за обсъждане на следващо заседание.  

За следващото заседание г-жа Минчева предложи да бъдат обсъдени сл.въпроси: 

1. Критерии за прием на децата в детските градини. 



2. Процедура за обявяване на приетите деца. 

3. Отваряне на системата за децата родени до 2005 год. 

Към работната група се присъедини г-н Джонев - представител на фирма „Сирма”, който 
отговори на поставените от родителите въпроси. До приключване на анализите и проверките няма 
да се качва в сайта никаква 

информация. Екип от Сирма ежедневно отговаря на въпроси поставени от родителите. На този 
етап системата дава информация за реално посочените желания от родителите за конкретни 
детски заведения. От фирмата могат да направят сравнение за всяка регистрация и посочена 
детска градина. Категорично отрече внедрено отбелязване на желание за прием в детско 
заведение. На въпроса какви данни ще бъдат публикувани при обявяване на списъците на 
приетите деца, г-н Джонев отговори – предимства /да,не/, име и час на кандидатстване. 

От Асоциация „Настоящи и бъдещи майки” поставиха въпрос за децата, родени след 
01.12.2007год, които не могат да кандидатстват за детска ясла. Г-жа М. Минчева пое ангажимента 
да отговори на следващо заседание. 

Въпрос от Асоциация „Родители” – ще ползва ли предимство неприето дете, ако братчето или 
сестричето е прието на първи етап? Г-жа Минчева отговори,че този въпрос е разглеждан в 
Дирекция „Образование” и е взето решение, че ако едно от децата бъде прието, второто участва с 
предимство на втори етап от извършване на прием на деца при наличие на свободни места. 

По повод изразеното на предишната среща желание Асоциация „Родители” да се включи в 
комисията по разглеждане на представените проекти за изграждане на модулни къщи, г-жа 
Минчева каза, че след проведен разговор с г-жа Савина, такава възможност има и в комисията 
може да се включи представител на родителите и НПО. 

По предложение на г-н Стефанов бе прието на следващото заседание да бъде поканен 
представител от ДАГ. 

Заседанието приключи с взимане на решение за следващото заседание да се обсъдят разумни 
предложения за предимства и критерии за подреждането им; за участие в работна група на г-н 
Н.Белалов / ДКСМП / и представител от дирекция „Архитектура и градоустройство /. 


