
ПРОТОКОЛ № 21  
 
Днес, 26.11.2009 год. в Дирекция Образование се състоя редовно заседание на 
работната група за прием на децата в детските градини.  
 
Присъстват:  
Г-жа Мария 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 Стефанка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното 
образование в РБ и директор на ОДЗ №8, район Красно село 
Г-жа Нели Кацарска - директор на ЦДГ №55 Веселина,член на Управителния съвет на 
СРСНПРБ-градска организация - София 
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 - Петя 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 Надка Пачеджиева - директор на ОДЗ№33 Сребърни звънчета, р-н Овча купел, 
член на Управителния съвет на СРСНПРБ -градска 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 Драга Шопова - директор на ОДЗ № 18, р-н Средец, член на Управителния съвен 
на СРСНПРБ-градската организация - София 
Г-жа Искра Причкапова - директор на ОДЗ №56 , член на сдружението на директорите 
в системата на народната просвета 
Г-жа Саня Конакчиева - представител на Сдружение Настоящи и бъдещи майки  
Г-жа Елена Христова - родител, представител на Сдружение Настоящи и бъдещи майки 
Г-жа Цвета Брестничка - председател на Асоциация Родители 
Дневен ред:  
Информация за средствата, които се отделят за издръжка на детските заведения.  
Обсъждане на предложения за нови функционалности на системата преминаване на 
втора фаза и преместване на децата от една градина в друга.  
Разглеждане на текущи молби и жалби от родители за прием на деца.  
Разни.  
Г-жа Минчева : Представи новия ръководител проект ИСОДГ- г-н Илиан Узунов и г-жа 
Евгения Бачева-системен оператор.  
Г-жа Ел. Христова изрази своята благодарност за доброто партниране в работната 
група и изрази своето задоволство от спечелване на проект, касаещ добри 
партньорски взаимоотношения между сдруженията и Столична община.  
Г-н Узунов изрази радостта си от спечелване на проект Добри образователни 
практики.  
Г- жа Минчева изрази задоволството си от провеждането на Единадесетата сесия на 
Български детски младежки парламент, състояла се в залата на СОС. Това е една 
изява на инициативни млади хора.  
Г-жа Брестничка: на 20.11. 2009 год. получихме сертификат от УНИЦЕФ за Община 
Приятел на дете. Присъединихме се към 900 града в света. Децата изработиха и 
направиха 7 предложения за подобряване градската среда.  
По т. 1 от дневния ред г-жа Минчева запозна присъстващите със средствата, които 
отделя СО за детските градини.  
Отделиха се много средства за строителство: не само за нови сгради, но и за 
строеж на сгради към вече съществуващи детски градини.  
Днес в ЦДГ № 136 в р-н Красно село се открива нова сграда за 2 групи с басейн 
към съществуваща вече сграда на посочената детска градина. Тази година са дадени 
57699627 лева за строителство. Ремонтирани са 56 детски градини на стойност 
5200000 лева. Средствата за обзавеждане на новите групи са 1300000 лева. За 
издръжка на детски градини са предоставени около 32 млн. лева.  



По Админ броят на децата е 35611. Държавната отговорност е в размер на 50678000 
лв.  
С ПМС №72 на МС се отпуснаха около 5 млн. лева за строителство на детски 
градини.  
Издръжката на едно дете за месец е 225,12 лв. от общинската отговорност. Като 
добавим и държавната отговорност се получава -356 лв. издръжка на дете за месец.  
Г-жа Ел. Христова : Какви пари се предоставят по единния разходен стандарт, 
каква е разликата с тези пари?  
Г-жа К.Димитрова : Предоставените пари са местна и държавна отговорност. СО се 
грижи и за храната на децата.  
Г-жа С.Конакчиева: Нашето сдружение сме много силни при обсъждане на храненето в 
детските градини. Имаме разработки и анализи &nbsp;от детски градини. Можем да 
помогнем .  
Г-жа Н.Кацарска: Аз провеждам анкета в детската градина за храненето.С 
родителите обсъждаме здравословното хранене.В детските градини храненето е много 
добро. За 1 месец не се повтаря менюто в детската градина.  
Г-жа Пачеджиева : Аз имам предложение към работната група, а именно менюто да се 
обвърже с оклада в детските градини.  
Г-жа Харбалиева : В тази посока трябва да помага и ИСОДГ. Там биха могли да се 
разработят системи за изчисляване калории при съставяне на менютата. Менюто е 
едно от нещата на родителското табло, което задължително се чете. В сряда имахме 
предаване по БТВ, отностно начините за сервиране на храните, така че да 
привличат децата да ядат зеленчуци и риба. В петък имаме разговор-беседа с деца 
и родители за обсъждане полезните и вредните храни за децата.  
Г-н Узунов : Аз съм тук да представя нашите предложения за нови функционалности 
в системата и по-конкретно : премесването на децата. Проведена е анкета 
допитване с родителите:  
-Семейство с нито едно посещаващо дете - 78% са за& и т.н.- резултатите са 
публикувани в сайта на ИСОДГ.  
Г-жа С.Конакчиева: За кое точно преместване говорим?  
Г-н Узунов: Искаме да засичаме желанията на родителите за преместване. Например: 
Ако има дете прието в ОДЗ 32 и родителите му се местят в друг район, напр. в 
района на ОДЗ 28 ще бъде ужасно неудобно да се води детето през целия град и е 
хубаво да има възможности да се проучи дали нямат желание други родители да се 
преместят от ОДЗ 28 в ОДЗ 32.  
Предвиждаме, за да няма спекулации, детето да е посещавало поне 6 месеца детска 
градина преди да кандидаства за преместване.  
Г-жа Ел. Христова: Ще се получи следното: деца, които се приети в Бухово ще 
искат преместване.Това е много голямо притеснение за злоупотреби.  
Г-н Узунов: Аз го отчитам като пропуск, че не анализирахме колко родители чакат 
за преместване. Ние изследвахме само нагласите.  
Г-жа Ел. Христова : Няма ли да се промени регламента за прием на старите групи?  
Г-жа Балева: Най-важният въпрос е дали желаем да дадем предимство на вече 
приетите деца? Аз предлагам да се даде по една точка и на братче и на сестричка.  
Г-жа Брестничка: Трябва да се отчита, дали детето реално е посещавало детска 
градина.  
Г-жа Пачеджиева: Пак се получава дискриминация. Аз съм убедена,че става дума за 
50 деца .  
Г-н Узунов: Предлагам да направим ясна анкета за преместването.  
Работната група се обединява около това решение.  
Г-н Узунов: Какво ще правим с децата, които навършват 3 години?  
Г-жа Пачеджиева: Самостоятелните детски ясли имат наредба, която има нужда от 
промяна и синхронизация със ЗНП.  
Г-жа Брестничка: Мисля, че е редно да се инициира от общината промяна на 
Наредбата.  
Г-жа К.Димитрова: Аз мисля ,че родителите са потърпевши и от тях трябва да 
тръгне инициативата.  



Г-жа С.Конакчиева: Ние ще обсъдим предложението за повишаване на таксите и 
Управителния съвет ще вземе решение и ще ви информираме за взетото решение.  
Г-жа Л.Заркова: Предлагам да поканим юрист от Дирекция Регулиране на търговската 
дейност за промените в Наредбата за местни данъци и такси и цени на услуги на 
СО.  
Г-н Узунов : За нас има още въпроси за дискутиране. Има разминаване на децата по 
Админ и по системата. Ние имаме желание не да пречим, а да помагаме при 
синхронизиране на данните.  
Г-жа Ел. Христова: От наша страна ние подкрепяме предложението. Има разминаване, 
което трудно обясняваме на родителите.  
Г-н Узунов: Има причина и тя е динамиката на движението на децата. Можем преди 
подаване на Образец 2 да направим автоматичен модул и след това автоматично да 
се наливат данните в Образец 2 така се спестява цялото усилие на директорите. 
Имам предложение да направим пилотен проект за това .  
Г-жа Балева: Аз имам две деца класирани със 100 % инвалидност с 
придружител.Трябва много добре да се помисли с приема и класирането на тези 
деца. Никой не ми отговаря имам ли право да ги приема. Трябва сериозно да се 
помисли дали системата трябва да приема деца със СОП.  
Г-жа К. Димитрова: Ние изработваме Образец 2 към 15 септември. Данните в Админ 
се подават на 01.10 и на 01.12. Имаме дублажи и поради несъответствие в Админ и 
ИСОДГ. Към 1 февруари имаме ново движение на деца.  
Г-жа Петя Йосифова : Аз искам да кажа чистосърдечно, че системата ми създава 
много затруднения. Аз обслужвам непрекъснато системата. При мен има профили на 
родители, които аз обслужвам и голяма част от моето време минава в дейности, 
свързани с дейности по системата.  
Г-жа С.Конакчиева : Аз искам да дам 2 примера. В детското заведение на г-жа 
Кацарска Веселина -2 и в друга детска градина Пролет. Във Веселина 2 има 31 деца 
на списък. Защо не е отразено това?  
Г-жа Балева : Ние се явяваме обслужващи системата. Ето аз съм в отпуск и трябва 
да отида до детското заведение и да отпиша едно дете, защото системата не е 
предвидила тази функция.  
Г-жа Н.Кацарска: Как директорът може да отрази дете, което е прието от работната 
група? Нека родителят, чието дете е прието да влезе и да отрази статуса на 
детето. Аз искам да разбера как технически да го направи директорът?  
Г-жа Харбалиева: Трябва да се оцени безкрайната толерантност на директорите при 
работата на системата. Имаме много затруднения, които съзнателно не коментираме, 
за да се случат нещата, но и нашето търпение се изчерпва.  
Г-жа Христова: Има няколко начина:1. По общия ред да достига до системата под 
някаква форма. 2. По протоколите.  
3.по т. 2 за децата със СОП. Мисля , че може да се автоматизира.  
Г-жа С.Конакчиева: Родителите казват,че им е необходима тази информация. 
Например от гледна точка на това, че ако знаят че в тази детска градина има 25 
деца, те ще отидат да кандидастват в нея, а не в онази, където има 30 деца.  
Г-жа Кацарска : В правилата е записано, че ще има работна група, която ще 
осъществява приема на деца.  
Решение на работната група : Родителите на приетите деца сами да отразяват 
променения статус на децата си в ИСОДГ.  
Г-жа Ирена Николова: Аз не съм съгласна, че родителите имат право да се оплакват 
от прозрачността на системата.  
Г-жа С.Конакчиева: Как се отразява в системата децата, приети с протокол и 
децата с хронични заболявания?  
Г-жа Ел. Христова : Аз мисля, че е възможно няколко опции : брой деца- от тях 
със СОП, от тях с протокол. Аз се опитвам да обясня какъв да бъде реда.  
Г-жа Пачеджиева: Миналата година имаше функционалност и всичко беше ясно.  
Г-жа Ел. Христова: Като се въведе тази функционалност вътре в системата и 
децата, които са приети ще се махнат от опашките.  



Г-жа Харбалиева: Искам да има яснота, кога ще се отсеят приетите деца в други 
детски градини от тези, които висят на опашките в детските градини, в които са 
подали молби и не са приети. Междувременно те вече ходят в някоя друга детска 
градина.  
Г-жа С.Конакчиева : Могат ли да се получат тези функционалности и кога?  
Г-н Узунов: Чрез системата да се направи комуникационен модел. Да се направят 
модули за статистика и за разрези информация.  
Г-жа Пачеджиева: По принцип ние приемаме тази идея.  
М.Минчева: Нека да се има предвид, че средствата за системата са обвързани с 
бюджета на функция Образование.  
Г-жа Л. Заркова представи молбите,както следва :  
1.Молба от Величка Стоичкова, майка на дете Мартин , родено 2005 год. за 
преместване от ОДЗ в район Овча купел в район Люлин - ОДЗ № 86.  
Комисията : Да се проучат възможностите от страна на директорите на двете детски 
градини дали съществува такава възможност и детето да се премести.  
2. Г-жа Л.Заркова представя молбата на Елеонора Колева , майка на& Ивайло Колев, 
роден 2007 година, координатор в посолството на Япония, кандидаства за ОДЗ №8.  
Комисията : Няма основание. Няма специален случай.  
3. Г-жа Л.Заркова представя молбата на Симеон Андонов, баща за настаняване на 
дете в яслата. Майката е студентка и работи , но не може да се възползва от К2 И 
К3 едновременно. Моли да се образува балът, като се вземат двата коефициента, за 
да може детето да посещава ясла.  
Комисията : Няма основание да се осъществи това,т.к. противоречи на Правилата, 
които са приети от Столичен общински съвет след задълбочено обсъждане и 
становище на заинтересованите страни.  
4.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Джемиле Балик,майка на Сали Балик.Детето 
посещава ОДЗ №61, моли за преместване в ОДЗ №48. Има семейни неблагополучия и 
сега живеят в близост до ОДЗ №48.  
Г-жа Петя Йосифова: Познавам майката.Сама гледа детето и пътува. Работи в 
студентски стол в Университета .Наистина и е много трудно. Има здравословен 
проблем.  
Комисията : След предоставяне на документ за здравословното състояние и 
предоставяне на удостоверение за постоянен адрес по преценка и възможност 
директора да го приеме.  
5.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Теменужка Маркова, майка на Веселин 
Марков,кандидатства за ОДЗ 49, ОДЗ 34. Семейството е в много лошо състояние 
&ndash; има ипотечен кредит.  
Комисията: За съжаление лошото финансово състояние не е основание за прием на 
дете. Да се проучи и родителите да вземат становище от АСП.  
6.Г-жа Л.Заркова представя молбата Сребра Костничка от с.Кестен. Има дете болно 
от церебрална парализа. Детето има нужда от непрекъснати грижи. Има и друго 
дете, родено 2007 год. - Деница Узунска, което желае да даде на детска градина 
ОДЗ № 37 в р-н Витоша.  
Комисията: Да кандидатства през системата. Ще събере необходимия брой точки, 
предвид болното дете.  
7.Г-жа Л.Заркова представя молбата на г-жа Истаткова, майка на Калоян Истатков, 
роден 2006 год., желае да посещава ОДЗ №86. В момента детето е в първа група в 
Лозенец. Желаят също така да се настани и в Студентски град в ОДЗ №16 или ОДЗ 
№30.  
Комисията : При възможност и по преценка на директора - при наличие на свободни 
места да се приеме.  
8.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Мария Иванова, майка на Виктория Иванова, 
родена 2007 год. Живее на ул. Джовани Горини. Влошено здравословното състояние 
на детето. Няма възможност да я извеждаме навън. Братът пострада при ПТП. 
Свекървата е болна от Алцхаймер. Моли за съдействие за настаняване на детето в 
ОДЗ №60.  



Комисията : Родителите да представят становище от АСП, дали средата не поставя 
детето в риск.  
9.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Снежана Миленова, майка на Бистра 
Кирилова, родена 2008 год. Установена е алергия на детето. Моли детето да се 
настани в ОДЗ №34 или ОДЗ №30.  
Комисията : Детето да се приема по общия ред. Не е специален случай.  
10.Г-жа Л.Заркова представя молбата Недялка Асенова, майка на Ивон 
Николова,родена 2006 год.Регистрирана е 02.2008 год. Не е прието детето. Моли за 
настаняване.  
Комисията : По общия ред.  
11.Г-жа Л.Заркова представя препоръка от Агенцията за социално подпомагане -
отдел Закрила на детето. Майката е Камелия Кираджийска, майка на Христина 
Камелиева Кираджийска от с.Горни Лозен. Детето да бъде настанено в ЦДГ №80, 
с.Лозен.  
Комисията : За прием. Въз основа на препоръката от Агенцията за социално 
подпомагане -отдел Закрила на детето.  
12.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Емилия Драгостинова, майка на Даниел 
Драгостинов, роден 2008 година. Кандидаства за ОДЗ №86. Майката е представила 
решение на ТЕЛК с 82 % инвалидност.  
Комисията : Родителите да актуализират профила на детето и при възможност и 
преценка от страна на директора да се приеме.  
13.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Детелина Точева, майка на Борис 
Точев,роден 2007 година. Има две деца. По-голямото е прието в ОДЗ№28, а малкото 
е чакащо 10 поред. Моли за съдействие. 
Комисията : Това не е особен случай. По общия ред.  
14.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Калина Савова.Тя иска промяна на квотите.  
Комисията : Квотите са приети с Правилата след задълбочено обсъждане и становище 
на заинтересованите страни.  
15.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Анна Божкова, майка на Петър Божков, 
роден 2006 година. Посещава ЦДГ№49. Моли да се премести в ЦДГ№5, ОДЗ №24.  
Комисията: Да се уточни с директорите. Да се проверят документите и 
възможностите на двете градини. При възможност да се осъществи тази смяна.  
16.Г-жа Ирена Николова представя една молба изпратена от МОНМ на баба от Варна. 
Детето е Надежда Петрова, родена 2008 година. Дъщеря и работи в БАН. Бащата 
Данаил Петров също работи. Бабата моли детето да се настани в детска градина.  
Комисията: Детето да кандидаства по общия ред. Може да кандидатства в 
самостоятелна ясла.  
17.Г-жа Ирена Николова представя молбата на Елия Бояджиева, майка на Лия 
Ставрева, родена 2006 год. Сама оглежда детето си. Работи в Държавната 
администрация. Моли за настаняване в ЦДГ№87,ЦДГ№12,ЦДГ№129.  
Комисията:Родителите да представят оценка от АСП, отдел Закрила на детето 
18.Г-жа Харбалиева представя молбата на Елеонора Стоилова, майка на дете родено 
2006 година. Съобщава, че живеят с бабата, дядото, брат и неговите деца и тя със 
съпруга си и неговите деца в едно жилище. Голямото дете Крум е в трети клас. 
Моли да настаним детето в ЦДГ№99 Брезичка. 
Комисията : Родителите да представят оценка от АСП, отдел Закрила на детето.  
19.Г-жа Л.Заркова представя молбата на Красимир Тодоров, майка на Никола 
Красимиров, роден 2007 година. Бабата е онкоболна. Предоставят документ. Дядото 
е онкоболен.  
Комисията: Родителите да представят оценка от АСП. Да се прецени дали средата 
представлява риск за детето.  
Решения на комисията : Да се направи анкета колко души чакат за преместване от 
една градина в друга. Да се получи становище от родителските организации за 
необходимостта от увеличаване на таксите в общинските детски градини.  
 


