
ПРОТОКОЛ №22 
 
Днес, 10.12.2009 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- н Петър Хаджигеоргиев - 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 СО на СРСНП 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 СРСНПРБ 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 Езекиева - директор на ЦДГ№54 Сбъдната мечта - член на сдружението на 
директорите в системата на народната просвета.  
Г- жа Саня Конакчиева - представител на СНБМ 
Г- жа Елена Христова - родител, представител на СНБМ  
Г- жа Цвета Брестничка - председател на Асоциация Родители 
Г- жа Хаджиева - родител 
Г- н Илиан Узунов - ръководител на проекта на ИСОДГ 
Г- жа Е. Бачева - сътрудник на проекта на ИСОДГ 
В залата присъства и г- н Явор Джонев 
 
Дневен ред: 
Становище от родителските организации, относно увеличаване на таксите в 
общинските детски градини.  
Разглеждане жалбата на г- жа Даниела Хаджиева.  
Разглеждане на постъпили молби и жалби за прием на деца в целодневните детски 
градини и обединени детски заведения.  
Обсъждане на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на 
услуги, предоставяни от Столична община.  
Обсъждане на предложения за нови функционалности на системата, преминаване на 
втора фаза и преместване на децата от една градина в друга.  
Г- жа Минчева откри заседанието на работната група и предостави възможност на 
родителските организации за изразяване на становище относно повишаване на 
таксите в общинските детските градини.  
Г- жа С. Конакчиева: Искам да кажа, че ние сме поставени в много деликатна 
ситуация. Ние изпратихме запитвания до СО, в които поставяме важни въпроси, 
относно използването на повишените такси. Имаме отговор от дирекция Образование, 
но до момента не сме получили отговор от дирекция Финанси. Имаме още 4 искания, 
на които не ни е отговорено. Независимо от това имаме информация, че ще бъде 
намален ЕРС. Увеличението на таксите за това ли ще отиде?  



Г- жа Минчева: Аз съм натоварена със задачата да разговарям с г- жа Савина. В ЕРС 
са включени и двата стълба за диференцирано заплащане и кариерно развитие на 
учителите.  
Г- жа С. Конакчиева: Нас ни интересува за какво ще се изразходват парите от 
увеличението на таксите?  
Г- жа Минчева: За подобряване условията в детските градини, както и храната.  
Г- жа К. Димитрова: Това, за което говорим е общинска издръжка.  
Г- жа С. Конакчиева: Наясно съм, че съгласно действащата нормативната уредба това 
увеличение ще отива в общинския бюджет. Няма механизъм за контрол, в т. ч. от 
неправителствените организации тези средства да се използват за детските 
градини.  
Г- жа Минчева: Делът за образование в бюджета на СО е относително голям. В 
момента родителите плащат такси, които се изразходват за храна. Инвестициите на 
СО са в големи размери. Освен това има детски градини, които не са ремонтирани 
от 20 години. СО отделя в последните години изключително много средства за тези 
дейности.  
Г- н И. Узунов: Пуснали сме анкета сред родителите - 69,91% са за увеличение на 
таксите, като по- голямата част от тях са за увеличение между 50-60 лв. и 30,09% 
са против увеличаването.  
С. Конакчиева: Сдружението не е против увеличението на таксите, но не повече от 
25 %. Предлагаме сума от 50 лева, която ни се струва разумна. Едновременно с 
това предлагаме да се подобри храненото, материално - техническата база и 
детските площадки. Има Наредба за детските площадки, които до 2013 година трябва 
да се приведат във вид, съгласно европейските изисквания и ние не знаем как това 
ще се случи, като виждаме състоянието, в което са днес.  
Г- жа Ел. Христова: Молбата ни е това увеличение на таксите да отиде за 
подобряване храненето в детските заведения. От кога не е променена цената на 
оклада? Да се повиши сумата за храна и да се подобри качеството на храненето.  
Г- жа Минчева: Имате ли проучване за качеството на хранене? Ние сме направили 
своето проучване и считаме, че храненето в детските заведения е сравнително 
добро. Оклада през последните 2 години е променен 3 пъти - от 1,50 лв. до 2,00 
лв.  
Г- жа Ел. Христова: Ние разполагаме с информация от родителите за качеството на 
хранене. Искаме да има повече плодове, зеленчуци и мляко. Има храни, които не 
искаме да се предлагат на децата.  
Г- жа Минчева: Имате ли конкретни оплаквания от детски градини?  
Г- жа П. Йосифова: Аз мисля, че е необходимо да се предостави конкретна информация 
за кое детско заведение става дума и на място да се проучи.  
Г- жа Н. Кацарска: Аз заявявам, че в детските градини децата се хранят съгласно 
изискванията на СРИОКОЗ. Кажете какво имате предвид конкретно? Доставчиците 
доставят храните по цени на САПИ. Спазва се рецептурника, които определя 
грамажите. Искам да ви уверя, че храненето в детските заведения е изключително 
добро.  
Г- жа С. Конакчиева: Ние предлагаме храненето да се промени. Децата да се хранят 
по- качествено.  
Г- жа П. Йосифова: Какво означава да се хранят качествено?  
Г- жа Цв. Брестничка: Да няма намазани филии с прозрачно масло.  
Г- жа Балева: Ние целим балансирано и разнообразно хранене. Ние бяхме заедно на 
сбирката, на която бяха определени нормите по 300 гр. мляко на дете - 75% от 
това количество децата получават в детските заведения. Във всяка детска градина 
се извършва ежемесечен анализ на храненето. В тази връзка в сайта BG-MAMA имаме 
посочени конкретни искания и се пише за 300-350 гр.  
Г- жа С. Конакчиева: Ние искаме конкретна среща по въпросите за храненето.</p> 
Г- жа Минчева: Аз имах срещи със СРИОКОЗ. Те нямат сериозни забележки относно 
храненето, а предписания за подобряване на материалната база в някои детски 
градини.  



Г- жа Брестничка: Таксите би следвало да се увеличат. Принципно ние приемаме 
предложението. Искаме една дългосрочна стратегия и искаме подробности за 
разходването на тези средства. Искаме среща с финансистите за подробности в тази 
връзка.  
Г- жа Ел. Христова: Аз изследвах сумите, които вие ни предоставихте. Не приемаме 
разходите от инвестиционен характер. Какво означава сумата 225 лева? Аз 
пресметнах и не мога да докарам повече от 80 лева.  
Г- жа Минчева: Моля да се съсредоточим около сумата от 120 лева, което е издръжка 
на всяко дете и включва &ndash; храна, отопление, осветление и вода.  
Г- жа Ел. Христова: Аз стигам до 65-70 - лева за издръжка, за текущи разходи и 10 
лева за амортизационни разходи. Едно е да се каже 100-120 лева, друго е като се 
каже 80 лева и то в условията на криза. На база на цифрите, които се дадоха 
предишния път моите сметки не излизат. Искаме среща с финансовия отдел за 
разяснение на разходите.  
Г- жа С. Конакчиева: Искаме да се разпишат мерки за социално слабите. Желаем да 
присъстваме на изработване на промените на Наредбата за новите такси.  
По т.2 т дневния ред г- жа Минчева предостави думата на г- жа Хаджиева да 
представи своята жалба.  
Г- жа Хаджиева: Аз искам да представя 3 проблема:  
- За проблема в ОДЗ № 98 в р- н Младост- тя е единственото ново детско заведение, 
където се приемат нови деца в новоизградена детска градина и се обявяват нови 
места.  
- Проблемът е как се обявяват новите групи.  
- Интересува ме защо съществува К 4.  
Г- н Узунов: По т. 1. За новите детски градини, каквато е ОДЗ №98 отпада фактора 
време. Това е записано в Правилата за прием. Няма нарушение.  
Г- жа Хаджиева: Родителите не бяха уведомени. Какво е равенството за родителите, 
които са висели на опашките от месец май и тези, които се явяват м. септември, 
октомври, ноември и децата вече са им приети в някоя детска градина. На нас 
системата не ни дава шанс. Как се подбират децата, които влизат в детската 
градина.  
Г- н Узунов: Ние ползваме един генератор. Казваме случаен номер и не се знае 
името на детето.  
Г- жа Хаджиева: При задаване на номерата децата не са подредени по азбучен ред. 
По какъв начин се подреждат децата? Не са едно след друго.  
Г- жа Бачева: Азбучния ред на подреждане на децата се случва след 18.00 часа и 
това не е видимо.  
Г- жа Христова: Това не е видимо.  
Г- жа Минчева: Ние разговаряхме с екипа от ИСОДГ, когато има прием в нова детска 
градина да има граждански контрол.  
Г- н Узунов: Има гранични деца винаги. Заповядайте, когато решите. Ние вече сме 
показали как се случва това.  
Г- жа Ел. Христова: Имаше видеозапис от гражданския контрол и сега не го виждаме. 
Моля, да се постави този видеозапис в ИСОДГ.  
Г- жа Хаджиева: Това не дава отговор, защо моето дете чака от месец май и не може 
да влезе и винаги е номер 9. Има дете, което има 10 точки и е от м. декември. То 
ще влезе, а моето отново е навън. Кой проверява тези измислени точки. Как стават 
толкова.  
Г- н Узунов: Точките се проверяват от директорите.  
Г- жа Хаджиева: Не мога да си кривя душата. Директорите са доста стриктни. Друг е 
въпросът с местоживеенето. Просто отиваш и си вземаш една хартийка. Генераторът 
има ли наблюдение и то какво е?  
Г- жа Минчева: Има некоректни родители, които предоставят и фалшиви бележки, но 
се вземат мерки. Скоро разглеждахме такъв един случай, който директорът разкри.  
Предлагам да вземем решение на работната група - при извършване на класиране в 
нова детска градина да се осъществява граждански контрол.  



Г- н Узунов: Приемаме предложението на г- жа Минчева, но трябва да се измисли 
механизъм.  
Г- жа Ел. Христова: Ако някоя майка има желание да види, дали не може да 
присъства?  
Г- жа Минчева: При заявка, когато има заявено желание.  
Г- жа С. Конакчиева: Какво стана със случая Жана и Ирен?  
Г- н Узунов: Имаме развитие на програмата. Добавяме една нова графа „ текущо 
незаписани деца”. Тя ще бъде видима. Второто ни предложение е цялата събота 
системата да остава заключена.  
Г- жа Хаджиева: Не знам дали да обсъдим и К4. Моето дете е дискриминирано. Не 
може една професия да бъде сложена отпред. Моят брат е доктор в Пирогов. Той 
няма преференции. Считам, че децата на служителите не трябва да се приемат 
приоритетно.  
Г- жа П. Йосифова: Критерият бе избран, за да бъде намерен персонал за детските 
заведения.  
Г- н Узунов: Аз имам конкретно предложение за регламента за новата функционалност 
за даване на точка при преместване Направихме анкетата. Резултатите не са много 
коректни, защото анкетата трябва да приключи на 14.12. и тогава може да обявим 
окончателните резултати. Децата са разделени на ” посещаващи” и „ непосещаващи”. От 
тях 2565 са – „ за” и 687 са „ против”. От не посещаващите:1575 са „ за” и 133 са 
„ против”. Предлагаме механизма за контрол при преместване да бъде реално 
посещение на детето в детското заведение 6 месеца и да се доказва с дневника на 
групата.  
Г- жа С. Конакчиева: Наистина да бъде реално посещение.  
Г- жа Ел. Христова: Наистина реално посещение, защото както се видя документи за 
болест се дават на килограм. Искам да попитам дали системата може да прави 
засичане на желаещите деца за преместване.  
Г- н Узунов: Ако има едно дете може, но ако има две деца желаещи, как да се 
избере кое дете да влезе.  
Г- жа Ел. Христова: При приема на първото дете от някое съседно село ще има 
недоволства.  
Решението на работната група е да продължи по стария начин преместването на 
децата съгласно Правилата.  
По т.3 г- жа Л. Заркова представи молбите, както следва:  
1. Молба от Диляна Баръмова, майка на дете, което навършва 3 години на 24.12. 
Детето ще трябва да напусне яслата и майката съответно работа. Същата остава без 
доходи и няма как да се справя с гледането на детето си.  
Комисията: Няма предоставени документи за разглеждане на случая.  
2. Молба от Диана Иванова. Майката иска една точка за преместване на детето от 
една детска градина в друга.  
Комисията: Преместването е уредено с Правилата.  
3. Молба от Деница Иванова. Майката се развежда и иска бележка, че детето не 
посещава детска градина.  
Комисията: Майката да извади от профила на детето, че то е чакащо.  
4. Молба от Марияна Чонева, майка на Илияна Асенова, на 3 години. Няма жилище и 
живее в гарсониера на мъжа си.  
Г- жа К. Димитрова: За моята детска градина е. Дойде домоуправителката на блок и 
разказа за случая. Майката не иска да сезира институциите. Бащата осъществява 
тормоз.  
Комисията: Да се проучи въпросът с помощта на домоуправителката и г- жа 
Димитрова.  
5. Г- жа Габриела Чифличка, майка на Биляна Чифличка. Задава въпроси, които са 
същите като на г- жа Хаджиева. Защо са класирани деца, които вече са приети и пр.  
Комисията: Въпросите да бъдат отнесени към ИСОДГ за отговор.  
6. Молба от Анна Луканова, майка на Андрея Луканова, родена 2006 година. Желае 
детето да бъде прието в ОДЗ №70, ОДЗ №76, ОДЗ №28.  
Комисията: Прием на детето по общия ред.  



7. Молба от Радка Сайдан, майка на Емилия Сайдан, родена 2007 година. Живее в 
многодетно семейство. Иска молбата да се разгледа за детски заведения в р- н 
Младост.  
Комисията: Да се поиска становище от ИСОДГ.  
8. Татко Иван Иванов подкрепя увеличаването на таксите.  
Комисията: Благодарствено писмо до таткото.  
9. Молба от Диана Парова, живее сама и отглежда две деца. Регистрирана е в 
Бюрото по труда. Моли да се настани детето и Ева Парова в детско заведение 149.  
Комисията: Да се поиска становище от АСП.  
10. Молба от Елена Николова. Живее в Люлин. Едното и дете Никола Монов посещава 
ЦДГ №57, а другото ОДЗ №179 в Захарна фабрика. Моли да се съберат децата.  
Комисията: При възможност да се съберат.  
Г- жа Балева: Не сме съгласни. Тогава да се даде принципно становище да се даде 
възможност на директора да събира братчетата и сестричета, съгласно 
възможностите. Ще стимулираме приемането на деца в различни градини и след това 
ще завалят молби за преместване.  
Г- жа Ел. Христова: Няма логика.  
Г- жа Пачеджиева: Предлагаме да остане разбирането между директорите.  
Г- жа Ел. Христова: Ако родителите имат информация и се добави една нова секция 
за желаещите за прием.  
11. Молба от Ганчо Колев, баща на Борислав Колев, роден 2008 год. и Наталия 
Колева, родена 2009 година да бъдат приети в детска градина в Младост.  
Комисията: Няма аргументи. По общия ред.  
12. Молба от Агенцията за социално подпомагане, р- н Младост. За детето Любомир 
Стоянов - майка Наташа Стоянова. Детето е осиновено и е под двегодишно 
наблюдение от службата. Детето е номер 1 в чакащите.  
Комисията: При възможност за прием. 
По т.4 от дневния ред работната група разгледа действащата наредба за определяне 
и администриране на местни такси и цени на услуги.  
Г- жа Минчева: Започваме разглеждане на съществуващата Наредба и предложения за 
промяна в Раздел ІІІ- чл. 39 ал. 1. Не се заплаща такса за деца или член на 
семейството са с намалена работоспособност.  
Г- жа С. Конакчиева: Да има в преходни и заключителни разпоредби дефиниция за член 
на семейството.  
Г- жа Христова: Аз нямам текста. Може ли да се даде срок за даване на 
предложения. Има социален случай, който не попада в разпоредбите на наредбата. 
Може ли Педагогическият съвет да взема решения? Има майки, които са сами и 
детето е болно.  
Г- жа Брестничка: Не може ли да се предоставя бележка от АСП.  
Г- жа Минчева: Да добавим чл. 39 ал. 1. Кой не заплащат такси - т. 1,2,3 като в 
т. 3 да се добави, живеещи в едно домакинство.  
Г- жа Балева : Имаме предложение към чл. 39 да се добави и от чл.40 - кои не 
заплащат такси.  
Г- жа Кацарска: Ние предлагаме да си остане така, защото в чл. 40 се разглеждат 
по- специфични случаи.  
Предлагаме да се ограничат отсъствията в размер на 30 работни дни за времето от 
15.09. До 31.05.  
Г- жа С. Конакчиева: предложи да се добави общо 30 работни дни.  
Г- жа Ел. Христова: Във връзка с предложението да се добави: всички отсъствия над 
тези дни да се заплащат 100%. 
Г- жа Балева: Приемаме.  
Г- жа К. Димитрова: Да се добави към чл.40 ал.2, както и определените от МОМН 
ваканции. 
Г- жа С. Конакчиева: Да се изясни кои са санитарните дейности.  
Г- жа К. Димитрова: Да се конкретизира, че времето, за което родителят е подал 
заявление, че детето му ще посещава детската градина през летния период, ще 



заплаща таксата, защото ние сме направили организацията - предвиден е персонал, 
храна и пр.  
Проведоха се разисквания по чл. 41 ал. 4. как точно се изпълнява.  
Г- жа Л. Заркова предложи да обобщи предложенията, постъпили от директорите на 
детски градини и родителските организации- до сряда 16.12. В петък 18.12. да се 
събере работната група за обсъждане на предложенията.  
Решения на комисията:  
1. При извършване на класиране в нова детска градина да се осъществява 
граждански контрол в ИСОДГ на място във фирмата, като се изработи механизъм за 
това. Системата да остава затворена през съботния ден.  
2. Преместването на деца от една детска градина в друга да продължи по начина 
заложен в Правилата.  
3. Следващото заседание на работната група да се състои на 18.12.2009 год. за 
обсъждане на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на 
услуги, предоставяни от Столична община, след като всички присъстващи направят 
своите предложения по електронната поща. Предложенията да бъдат обобщени от г- жа 
Л. Заркова.  
4. В периода 14.12. - 18.12. да се осъществи среща на родителските организации с 
финансистите на СО относно увеличението на таксите за детските градини. 


