
ПРОТОКОЛ № 20 
 
Днес, 21.10.2009 год. в Дирекция Образование се състоя редовно заседание на 
работната група за прием на децата в детските градини.  
 
Присъстват:  
Г- жа Минчева - директор на дирекция Образование 
Г- жа Лора Заркова - Гл. експерт към Дирекция Образование 
Г- жа Ирен Николова - 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 Шопова - 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 
СРСНПРБ 
Г- жа Н. Пачеджиева - директор на ОДЗ№33 Сребърни звънчета р- н Овча купел, член 
на Управителния съвет; СРСНПРБ на градската организация  София 
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 В. Георгиева - директор на ЦДГ №40 Проф. д- р Ангушев, район Триадица 
Г- жа Саня Конакчиева - представител на Сдружение Настоящи и бъдещи майки 
Г- жа Елена Христова - родител, представител на Сдружение Настоящи и бъдещи 
майки, същата представлява и г- жа Цв. Брестничка от Асоциация Родители 
 
Дневен ред:  
Отчет от резултатите от текущото класиране.  
Разглеждане на текущи молби и жалби от родители за прием на деца.  
Информация за нови терени за строителство на нови детски градини.  
Проекто- програма за строителство на нови детски градини на мястото на стари, 
които трябва да се премахнат по изискване на ПАБ и разширение на съществуващи 
детски градини- актуализиран списък.  
Обсъждане на две нови функционалности за работа на ИСОГД, които да бъдат 
обсъдени и приети на заседание на СОС.  
Разни.  
 
По първа точка от дневния ред г- жа Минчева откри заседанието:  
Всяка седмица класираме по около 100 деца. Искам да уведомя работната група, че 
на приема на 17.10. 2009 год са приети следните деца по години:  
Деца родени 2006 год. - 62 деца 
Деца родени 2007 год. - 11 деца 
Деца родени 2008 год. - 16 деца 
Броя на чакащите деца се намали от 2500 до 1818 деца. Независимо от приема на 
опашките остават около 6000 деца, чиито брой нараства непрекъснато, поради 
възможността родителите да подават документи през годината и веднага след 
раждането на децата. Нашият стремеж е, да се приемат повече деца в градините.  
Ел. Христова : Искам да кажа, че има деца, които са приети в самостоятелни 
детски ясли, не ходят там и чакат места в ОДЗ- та.  
Г- жа Минчева: Да, все още има незаписани деца.  
Г- жа Харбалиева : Има и друг феномен - деца , които навършват 3 години м. януари 
родителите са подали молби за отсъствие по домашни причини. Оказва се, че те все 



още посещават детски ясли. По този начин се блокират две места в детската 
градина и в детската ясла.  
Г- жа Л. Заркова представи молбите, както следва :  
1. Молба от Радка Ковачева, майка на Илияна Ковачева, кандидатства за ОДЗ №76. 
Детето има здравен проблем - оперирано е от глаукома. Прилага медицински 
документи. Има предоставено направление, епикриза, изследвания. Няма решение на 
ТЕЛК. В списъка на чакащите е на 4 място.  
Г- жа Ел. Христова : Искам да разгледам документите - те са от 2007 год. Видно е, 
че детето е след операция. Защо не е приложено решение на ТЕЛК?  
Г- н Миков : Ние не сме лекари и искаме да преценим положението принципно.  
Г- жа С. Конакчиева : Това не се актуализирани документи.  
Комисията: Да се представят актуални документи. Да се проверят от директора. При 
възможност и след проверка на документите от страна на директора, да се настани 
детето.  
2. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Павлета Павлова от Герман. Детето 
Габриела Николова, е родено 2007 година. Работи само бащата Павлин Николов, на 
майката и свършва майчинството. Не могат да се справят финансово и е необходимо 
тя да започне работа. Моли, да се настани детето в детско заведение. Детето е 
регистрирано в сайта. Не посочва детска градина, в която детето да бъде 
настанено.  
Г- жа Ел. Христова : Да се представи становище на Агенцията за социално 
подпомагане и тогава се вземе решение.  
Комисията : Да са вземе становище от Агенцията за социално подпомагане.  
3. Г- жа Л. Заркова представя молбата на г- жа Вероника Найденова, майка на 
Габриела Димитрова, родена 2008 година. Майката е родила на 17 години. 
Майчинството и е 100 лева. Живее на семейни начала с мъж, които работи, но 
доходите им не са достатъчни. Прилага и акт за раждане на детето.  
Г- жа С. Конакчиева: Предлагам да се вземе становище на АСП.  
Г- жа Христова: За мен този случай е на дете в риск. Трябва да се провери 
реалното положение.  
Комисията: Да са вземе становище от Агенцията за социално подпомагане.  
4. Г- жа Л. Заркова представя молбата на М. Тих. Михова самотна майка. Разведена е 
от 24.09.2009 година. Едното дете е ученик в 73 СОУ. Второто дете, родено 2007 
год. не е прието никъде на детска градина. Помагат им познати за отглеждане на 
детето. Майката работи в банка, на перспективна длъжност и е изчерпала всички 
възможности за гледане на малкото дете. Моли за съдействие.  
Г- жа С. Конакчиева: Искаме документи, които да доказват обстоятелствата посочени 
в молбата.  
Г- жа Ел. Христова : Сигурно положението на госпожата е много трудно, но в тази 
ситуация са много майки в София.  
Комисията: Да се посочат писмени доказателства, доказващи обстоятелствата 
посочени в молбата.  
5. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Донка Цветанова, майка на дете Димитър 
Цветанов, което кандидаства за ОДЗ №71. Със съпруга и живеят в Младост от 3 
години. Нямат &nbsp; възрастни родители да им помагат. Прилагат 
удостоверение&nbsp; за настоящ адрес в Плевен. Прилагат и смъртен акт на починал 
родител. Желая да се настани детето в детско заведение, защото майката е в 
неплатен отпуск и е наложително да започне работа.  
Комисията: Приложените документи са несъотносими към казуса за настаняване на 
дете в детска градина.  
6. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Вили Димитрова, майка на Йоан Йовчев, 
роден 2006 година. След консултация с доктор се препоръчва на детето да посещава 
детско заведение, защото има специфично езиково разстройство.  
Комисията: Да се насочи детето за консултация в ЛДГ и се вземе становището на 
специалистите за насочване на детето към детско заведение.  
7. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Г- жа Биляна Николова, която живее на ул. 
Джовани Горини. Кандидатства за ОДЗ №60. Приложила е бележка от АСП. Детето е 



Ванина Кожухарова, родена 2007 година. Живее сама с малолетната си дъщеря. Има 
приложена декларация от адвоката на майката, че детето е дадено за отглеждане на 
майката.  
Г- жа С. Конакчиева : На кого е присъдено детето се доказва по друг ред, не чрез 
декларация от страна на адвокат.  
Г- жа Балева : Искам да отбележа, че съгласно Кодекса на труда до две години е 
платеното майчинство за отглеждане на дете.  
Г- жа Е. Христова: Имаме и 1 година неплатено или 6 месеца. По случая са 
представени документи от АСП, аз не мога да възразя на предоставените документи.  
Г- жа Балева : Необходимо е да се мисли за промяна на закона за народната 
просвета за постъпване на детска градина от 2 години.  
Комисията: При възможност от страна на директора да се приеме.  
8. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Цветан Колев, баща за прием на Виктория 
Петрова. Кандидастват за ЦДГ№19. Майката има луксация. Бащата работи по цял ден. 
Майката трудно полага грижи за детето. То е на 9 позиция в детското заведение за 
прием. Молят за разбиране и съдействие.  
Г- жа С. Конакчиева: Заболяването на майката е временно състояние.  
Комисията: Директорът да се запознае с актуализираните документи и при 
възможност да се приеме детето.  
9. Г- жа Л. Заркова представя молбата на г- жа Миглена Йончева за прием на дете 
Елеонора Йорданова, родено 2004 година.  
Г- жа Каменова : Детето е прието в ЦДГ№162.  
10. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Биляна Ангелова за прием на дете Петър 
Ангелов. Месторабота и местоживеене: Лозенец. Детето е прието в ясла. Поради 
това, че често боледува не посещава яслата. То страда от хронични заболявания. 
Има епикриза: недоносено.  
Г- жа С. Конакчиева: Без да има сериозно предоставени документи, не може да се 
направят изводи за случая. В родителската общност се създава впечатление, че 
случаите се разглеждат формално. Необходимо е, да се предоставят всички 
подкрепящи твърденията документи в поставените за разглеждане молби.  
Комисията : Да се предоставят необходимите документи, за да се докажат 
хроничните заболявания на детето пред директора и при възможност за прием.  
11. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Диана Тасева- майка на Йордан Грозданов, 
роден 2006 година. Детето е било в ОДЗ № 63. Иска детето да бъде записано в 
ОДЗ№62. В момента го гледа свекървата. Живеят в ж. к. Свобода.  
Комисията : Детето да се приеме по общия ред.  
12. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Нели Димитрова, майка на Аманда 
Атанасова, родена 2005 год. Кандидаства за ОДЗ №85 или №77 Андерсен. Родителката 
съобщава, че живеят сами и се издържат сами с дъщеря си.  
Комисията: Да се посочат писмени доказателства, доказващи обстоятелствата 
посочени в молбата, а именно, документи от АСП.  
13. Ще се разглежда случай от последния протокол № 19. Поради това ще докладва 
г- жа Георгиева, директор на ЦДГ №40 р- н Триадица. Същата изяснява причината, 
поради която е отказала точката за яслата за приема на дете Александър. Г- жа 
Георгиева представи копие от дневника за посещение на детето в детската ясла. От 
майката има предоставени документи, че е болна в дните, в които детето е 
посещавало ясла. След това то наистина е влязло в болница и повече не е 
посещавало детската ясла. Изписано е обаче по причина, че не е заплатена таксата 
на детето за детска ясла. Директорката на яслата предоставя документ, от който е 
видно, че същата е заплатила две такси за посещението на посоченото дете в 
размер на 32 лева и 26,71 лв. 
Родителката е предоставила данъчна декларация, която няма отбелязан вх. номер за 
представяне пред данъчна служба. 
Г- жа Минчева : В информационната система посочихме, че не е задължително да се 
предоставя данъчна декларация, може да се предостави и бележка, че не се дължат 
данъци. 
Г- жа Ел. Христова: Декларацията няма печат, няма входящ номер и пр. 



Г- жа С. Конакчиева : Предоставената данъчна декларация няма доказателства, че е 
предоставена в НАП и няма доказателствена сила. Твърденията в първоначалната 
жалба не потвърждават обстоятелствата посочени като причина за неприемане на 
детето в предната жалба, напротив, предоставен е документ, че причината не е 
здравословна, а обстоятелството, че не е заплатена таксата в детската ясла.  
Комисията : Няма основание детето да се приеме, с решение на комисията. Да се 
приеме по общия ред.  
14. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Радослав Трифонов, баща на Моника, 
родена 2007 година. Бащата съобщава, че в семейството има възрастна баба, за 
която полагат постоянни грижи и е много трудно да се грижат и за детето. Бащата 
работи в Мировяне. Кандидаства за ОДЗ №8, ОДЗ №80, ОДЗ №93. Не държи на 
поредността за прием в детските заведения.  
Комисията : Детето да се приеме по общия ред. В посочената молба няма 
доказателства, изискващи прием по друг ред , освен общия.  
15. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Николета Гогина, майка на Петър, роден 
2004 година, кандадастват за ОДЗ №11, ОДЗ №26, ЦДГ №17. Родителката посочва, че 
не е подадено заявление за записване. Посочва, че е оставила пари за месечната 
такса, които не са приети в касата. Изчакват класиране, но не се случва.  
Комисията: Да се проучи случая и се докладва от директора на ОДЗ №11. Да се 
окаже съдействие за прием в посочените детски заведения. 
16. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Цветелина Божилова, майка на дете на 3,5 
години. Има голяма дъщеря - на 14 години, която страда от епилепсия и поради 
това, майката не работи. Не може да вземе точка, за това, че е работещ родител. 
Предоставя на вниманието на комисията решение на ТЕЛК. Моли за съдействие. 
Кандидаства за ЦДГ№64 с директор Хайдар.  
Комисията : При възможност от директора, да се приеме детето.  
17. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Анита Коларова майка на Елена Дончева, 
родена 2006 год.. Живеят в Люлин. Майката е учител в ОУ. Бащата е музикант. Имат 
и по- голяма дъщеря, която е студентка в СУ Кл. Охридски. Желаят детето да 
посещава детско заведение в близост до местоживеене им.  
Комисията : Детето да се настанява по общия ред.  
18. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Елена Цветанова, майка на Ванеса 
Цветанова. Кандидаства за ОДЗ №48. Не е набрала достатъчен брой точки. Детето е 
осиновено. Майката е катастрофирала и не работи. Детето има нужда от социални 
контакти.  
Г- жа Ел. Христова: Има ли предоставени документи?  
Г- жа Л. Заркова : Предоставено е решение за осиновяване , акт за раждане.  
Г- жа Ел. Христова: Няма предоставени документи.  
Комисията : Детето да се приеме по общия ред.  
19. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Нели Владимирова, майка на Николай 
Владимиров, роден 2004 год. Същата посочва, че от една година обикаля квартала и 
пита, защо липсва опция за предимства. Нейното дете се приема по стария ред. 
Кандидаства в р- н Подуене.  
Комисията : Не е поставен ясно проблема. Не е ясно къде точно майката търси 
място.  
20. Г- жа Л. Заркова представя молбата на Светослава Горанова, майка на Гория 
Горанова. Кандидаства за ОДЗ №81 за втора група. Двамата съпрузи работят.  
Комисия : Детето да се приеме по общия ред.  
І. Г- жа Л. Заркова докладва за деца по стария протокол :  
За №22 Ася Костадинова- майка на детето Денис Мустафа. Кандидаства за ЦДГ №6. 
Предоставя: служебна бележка, че работи в детска реанимация, удостоверение за 
раждане, бележка от ЕСГРАОН, епикриза 
Комисията : Да са представят документи от АСП пред директора и при възможност 
детето да се приеме.  
ІІ. Г- жа К. Димитрова докладва за деца от Протокол № 19.  
1. Детето Мирослав Беловски е приет в ОДЗ №36.  



2. За останалите деца има разминаване. Децата са осиновени. Службата, счита че 
има решение всяко осиновено дете да получава три точки.  
Г- жа Минчева: Няма такова решение. Това ще бъде нарушение на правилата за прием 
на децата в детските градини, съгласно решението на СОС.  
Комисията: Службите по АСП предоставят документи за прием на деца по социални 
причини, ако такива са реалностите.  
Г- жа Ел. Христова : Ако семейството реално има проблеми, то тогава е необходимо 
при нас с документите за прием на дете да има становище от АСП.  
Г- жа С. Конакчиева : Не е необходимо всяко осиновено дете автоматично да има 
предимство за прием в детска градина.  
ІІІ. Г- жа Минчева : Продължаваме по дневния ред т. 3. Докладва г- жа Шопова.  
Г- жа Шопова : Ще представя на вашето внимание справка за отредени терени за 
строителство :  
- Средец – няма 
- Слатина  
- Надежда - 2 
- Красно село – 1 
- Изгрев – няма 
- Младост - 6 
- Възраждане – няма 
- Лозенец 2 
- Студентски - 1 
- Оборище – няма 
- Триадица – 3 
- Сердика -1;  
- Красна поляна – 1 
- Овча купел - 10 
- Подуене - 2  
- Илинден - 2  
–Люлин - няма 
- Връбница няма  
- Нови искър -5 
- Кремиковци- няма 
- Панчарево – няма 
- Банкя - няма 
- Витоша- 1 изваден от капитала на софийски имоти 
Г- жа Ел. Христова : Ние виждаме на интернет страницата , че етап 2 е качен, а 
етап 3 не е качен. Вътре маркират терени, на които са построени детски градини и 
върнати сгради за живеене. Например - за нашата детска градина е продаден терена 
за жилищно строителство. Вижда се, че една втора от терена е отцепен включително 
и част от двора на детската градина. Ще ходим в районната администрация да 
говорим.  
Г- жа Шопова : В комисията по образование гледахме общият градоустройствен 
план&nbsp; на София. Главният архитект твърди, че терени ще се отреждат за 
детски градини.  
Г- жа Ел. Христова : Ако има отреден терен в Хр. Ботев, дори и да е отчужден той 
не е необходим там, например кв. 92. Терените са празни, но там няма нужда от 
детски градини. Кой предлага кои терени да се предлагат за детски градини?  
Г- жа Шопова : Обектите за строителство се предлагат от районните администрации 
кв. 92 е отпаднал, като парцел за строителство на детска градина.  
Г- жа С. Конакчиева : Има ли яснота, кога ще се строи ?  
Г- жа Минчева : Ще се строи в зависимост от нуждите. И след като преминат всички 
процедури за съответния терен и сграда. Нови детски градини ще се строят и в 
Младост, и в Нови Искър.  
Г- жа Шопова: Имаме нова инвестиционна програма и в зависимост от бюджета ще се 
реализира.  



Г- жа Минчева: За следващата година имаме довършване строителството на няколко 
детски градини и освобождаване на сгради на детски градини отдадени под наем.  
Г- жа С. Конакчиева : Родителите се вълнуват какво ще се случи с ЕСПА.  
Г- жа Шопова : Договорът изтича през 2010 година. Ние не желаем да подновяваме 
договора. Има, обаче преотстъпено право на строеж.  
Г- жа С. Конакчиева : Договорът изтича през учебната година. Кога ще се прекрати 
договора? Има ли вероятност да не са предвидени средства за отремонтиране на 
помещенията и те да станат празни поради тази причина?  
Г- жа Минчева: Процедурата е ясна. Пишат се уведомителни писма за изтичане на 
договора.  
Г- жа Ирена Николова: Вече имаме такива случай , например с ОДЗ №7. По средата на 
годината се отремонтираха помещенията и се настаниха групи. Реагирахме бързо и 
адекватно.  
Г- жа С. Конакчиева : Към кого да се обърнем, за да получим яснота за тези 
договори за помещенията?  
Г- жа Шопова: Възниква и проблем от друго естетство - за промяна на 
собствеността. При ЕСПА е частна публична собственост.  
Г- жа С. Конакчиева : Интересува ни дали това са договори за ползване или договори 
за наем?  
Г- жа Минчева : На тези въпроси ние не можем да отговорим.  
Ние работим върху договори, които предстои да се прекратят в р- н Триадица в ОДЗ 
№7 , р- н Подуяне ЦДГ №20, р- н Изгрев ЦДГ 70, ОДЗ 30.  
Ще се работи по процедури за помещения с изисквания за промяна от ПАБ в районите 
Възраждане, Овча купел ЦДГ №164, р- н Връбница ЦДГ№76, общо за 130 деца.  
Нови детски заведения ще се строят в районите Люлин, Илинден - Захарна фабрика, 
Триадица, Стрелбище, Надежда, за около 550 деца. Предвиждат се и разширение на 
детски заведения в ЦДГ№92, р- н Лозенец, в ЦДГ№ 51 в р- н Сердика, в ОДЗ №179 
бивша седмична градина, в р- н Панчарево, ЦДГ №15, в р- н Изгрев ЦДГ№165, в р- н 
Банкя - ОДЗ №25, в р- н Нови Искър- ЦДГ №32, в р- н Надежда- ЦДГ №171, общо 
разширение за 575 деца. Вече са проведени конкурсите за 9 групи.  
Г- жа Минчева : Искам да разгледаме нови функционалности в ИСОГ. Предлагаме при 
преместването на дете от една градина в друга да се дава 1 точка за детето. 
Досега преместването се осъществяваше само между директорите.  
Г- жа С. Конакчиева : Ако едно дете е прието в Искър и желае да се премести в 
центъра - ще му се даде ли автоматично 1 точка ?  
Г- жа Ел. Христова : Предлагам да изключим някои градини от тези точки.  
Г- н Хаджигеоргиев: Идеята е да даваме по 1 точка за преместване. Трябва да имаме 
яснота да предложим ли на СОС да вземе такова решение или не.  
Г- жа С. Конакчиева : Да се пусне в сайта за обсъждане.  
Г- жа Минчева: Второ предложение : Да се даде на децата, които са обсъждани в 
работната група по 5 точки.  
Комисията болшинство : Не се приема.  
Комисията се занима подробно с решението в протокол №19 за приема на братчета и 
сестричета в детските заведение.  
Работната група желае да обсъди подробно промяна в Наредбата за данъци и такси , 
а именно :  
- При назаплащане на такси за два месеца да се освобождава детето от детското 
заведение 
- при незаемане на място в продължение на определен срок да се отписва детето.  
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  
 


