
ПРОТОКОЛ № 24

Днес,  27.01.2010 год.  в Дирекция „Образование”  в изпълнение на 
Раздел IV. Контрол, т.4.1 от приетите с Решение № 158 по Протокол 
№35 от 12.03.2009г. „Правила за приемане на деца в общинските 
обединени  детски  заведения  и  целодневни  детски  градини  на 
територията на Столична община”, се състоя редовно заседание на 
работната група.
Присъстват: 
Г-жа Мария Минчева – директор на дирекция „Образование”
Г-жа Лора Заркова  - 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 Катя Димитрова – член на Националния УС на СРСНПРБ в РБ 
и директор на ЦДГ № 108, район “Искър”.
Г-жа М. Езекиева – директор на ЦДГ № 54 „Сбъдната мечта” член на 
Сдружението на директорите в средното образование в РБ 
Г-жа  Н. Причкапова - Директор на ОДЗ №56 „Здравец” и член на 
Сдружението на директорите в средното образование в РБ 
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”
Представители на „Сирма груп” :
Г-жа Евгения Бачева – системен оператор в ИСОДГ
Г-н Илиян Узунов – управител на „Сирма медия”       

Дневен ред:

1. График за дейностите за приема на децата чрез ИСОДГ.
2. Разглеждане на постъпили молби и жалби за прием на деца в 

целодневните детски градини и обединените детски заведения.
3. Разни.
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Г-жа  Минчева  откри  заседението,  привества  присъстващите  и 
помоли г-жа Заркова да прочете графика за дейностите за прием на 
деца за учебната 2010/2011 година.
Г-жа Заркова прочете графика за дейностите:
М. февруари: събиране справки за обявяване на свободните места.
На 01.03.2010 год. обявяване на свободните места.
На  08.03.2010  год.  публикуване  начина  за  актуализиране  на 
профилите на родителите. В ИСОДГ ще бъде качено и  филмче за 
това.
Последно текущо класиране ще се осъществи на 03.04.2010 год. за 
набори 2003, 2004, 2005 и 2006 год.
Последна възможност за актуализиране на профилите 23.04.2010 
година.
Първо  класиране  на  деца  за  учебната  2010/  2011  година  ще  се 
осъществи на 24.04.2010 год. Режимът на записване е двуседмичен.
Период без класиране е от 03.07. до 30.08.2010  год.
На 30.08. ще се обявят свободните места. От тук преминаваме в 
режим  на  текущо  класиране.  Записването  е  в  рамките  на  една 
седмица.
Период  без  текущо  класиране  е  от  13.12.2010  година  до 
14.01.2011година.
Първо текущо класиране е на 15.01.2011 година.
Г-жа  С.  Конакчиева:  В  КТ  има  двуседмичен  период,  в  който 
работодателят е длъжен да предостави документ на служителя.
Искаме  да  бъде  законово  уреден  този  въпрос.  Може  да  имаме 
родители,  неуспели  да  запишат  децата,  поради  липсата  на 
документ.
Г-жа Харбалиева:  Моето предложение е да се изпише изрично в 
системата, че е необходимо да се приготвят документите за прием 
предварително.  И  миналата  година  имахме  случаи,  в  които 
родителите  не  бяха  успели  да   предоставят   документите  в 
началото  на срока на  записването  при приема   и  записването се 
осъществи по стара традиция в последния момент.
Г-жа К.Димитрова: Класирането на 24.04. за коя възрастова група 
ще се извършва –  на деца родени 2008,2007,2009 година?
Г - жа Минчева: За приема за м. ІХ. 2010 год. за родените 2006 г. и 
по-малки.
Г-жа Кацарска: Къде се обявяват свободните места?
Г-жа Минчева: След съгласуване с дирекция „Образование” ще се 
обявят в ИСОДГ.
Г-жа Ел.  Христова:  Много  родители на  деца родени 2008 година 
недоволстват,  че  ще  трябва  да  актуализират  профилите  си  и 
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недоволстват,  защо  за  набор  2008  година  ще  има  нулиране.  Не 
могат да разберат причината – моля обяснете това.
Г-н Узунов: Логиката е ясна – какво е виновен родителят, който сега 
кандидаства и сега прави своя профил. Всички започват наравно. 
Нулирането става и когато се кандидаства и за нова детска градина.
Г-жа Христова: Аргументите им не звучат безмислено, защото те не 
кандидастват за детска градина, а за ясла.
Г-н  Узунов:  Това  е  логиката  на  развитието  на  системата  и  на 
приема.
Г-жа  Балева:  Аз  искам  да  подчертая,  че  ние  работим  с  деца  и 
имунитета  им се  изгражда до  7  години.  Не приемам тази  теза  – 
някой кандидатства и не ходи на детска ясла. Има тежки случаи на 
заболели деца.
Г-н Узунов: Няма как да се процедира по друг начин - нулирането 
остава.
Г-жа  Ел.  Христова:  Аз  не  го  оспорвам.  Искам  да  се  обясни  на 
родителите.
Г-жа  Бачева:  Приемам  предложението.  Ще  го  обясним  на 
родителите.
Г-жа С.Конакчиева: Искам да кажа, че родителите споделят, че има 
проблем  тогава,  когато  се  кандидаства  в  над  20  градини.  При 
подреждането се проявява.
Г-н Узунов: Да, така е. Известно ни е това и взехме мерки. 
Г-жа Христова: Предвижда ли се преглед на правилата?
Г-жа Минчева: Има ли предложения?
Г-жа  Христова:  Т.1  и   2.  В  момента  това  не  се  разбира  от 
родителите, които сега влизат в системата.
Г-жа Минчева: Правилата са за прием на децата родени 2006 г. и 
по-малки.Това е записано в ръководството за родители.
Г-жа С.Конакчиева:  Да се запише в  протокола,  че сме поставили 
въпроса.За  част  от  родителите  не  е  ясно  как  точно  става 
кандидатстването.
Г-н Хаджигеоргиев: Искаме да е ясно, че системата е устойчива и 
честата смяна на правилата няма да как стане без решение на СОС.
Г-жа С.Конакчиева : Аз питам – ще има ли промяна в правилата?
Г-жа Ел. Христова: Искаме актуализация на правилата и аз искам да 
внеса предложения.
Г-жа Кацарска: Считам, че няма време за промени.
Г-н  Хаджигеоргив:  Имаме  време  за  изясняване  и  промяна   на 
правилата за следващата година 2011/12.
Г-жа Конакчиева:  Може и  да  има,  ако  е  въпрос на  разяснение  и 
тълкуване. Вие преценявате как да реагирате.
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Г-жа Минчева: Единственото предложение досега е за даване точка 
на децата, които искат да се преместят от една детска градина в 
друга  и  работната  група  взе  решение  да  се  извършва  съгласно 
т.2.4.1  и  2.4.2.  от  Правилата  за  прием.  За  следващата  среща 
предлагам да се представят предложенията.
Г-жа  Христова:  Може  ли  да  се  направят  предложенията  на 
следващата среща?
Г-жа Минчева: До момента не са постъпили предложения до СО и 
директорите  за  промяна  в  Правилата  за  прием.  Предлагам  на 
следващата среща да разгледаме предложения, ако има постъпили 
такива.
Сега да разгледаме новите молби:

1. Майка Даниела Буюклиева, майка на дете родено 2006 година. 
Сама отглежда детето си. Има баба, на която не може да се разчита 
и не може да помага при отглеждане на детето.
Комисията:  Да  се  предоставят  необходимите  документи  за 
изясняване на случая и да се поиска оценка от АСП.

2. Молба от Анелия Манолова. Съобщава, че съпруга и получава 
700 лева, а тя получава от борсата 120 лева. Моли детето и да се 
настани в детска градина в Люлин.
Комисията: Няма основание за прием. Да изчака по общия ред.

3.  Молба от АСП Връбница за Андреева,  която има дете Георги. 
Доходите  на  семейството  възлизат  на 35 лева.  Майката  сама се 
грижи за детето.
Комисията: При възможност да се приеме.

4. Молба от Маргарита Милчева, майка на две деца Ана-Мария и 
Георги.  Едното  дете  има  хидроцефалия.  Моли  да  се  настани 
другото в някое ОДЗ, например ОДЗ №36. Приложени са документи 
за заболяването на детето.
Комисията: Да се настани детето в ОДЗ 36 при възможност.

5. Молба от Марияна Борисова, майка на Данаил В.Борисов, на 2 
години и 9 месеца. Детето има синдром хемозиготна форма. Има 
документи.
Комисията: Директорът да предвиди място в новото класиране за 
детето. Става дума за ОДЗ №4 или ОДЗ №36.

6. Молба от Силвия Йорданова, майка на дете 2 години и 10 месеца. 
Подала е молба в АСП. Не са посочени основания. Живее в Дружба.
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Комисия: Няма предоставени документи. Няма основание за прием 
на този етап.

7. Жалба от д-р Петър Маринов. Детето е попаднало в граничната 
зона. Непрекъснато му се променя мястото в класирането.
Комисията:  От  ИСОДГ  да  направят  справка  по  случая  и  да 
докладват.

8. Молба от Младен Копринков. Има две деца: Ивайло, роден 2006 
година,  който  посещава  ОДЗ  №29,  Даниел,  роден  2007  година 
посещава ОДЗ №10. Молбата е за събиране на децата. Адресът на 
семейството е Дървеница.
Комисията: Да се разговаря  с  директорите и при възможност  да се 
съберат децата в ОДЗ№ 10.

9. Постъпила молба от Красимир Тодоров. Има син Никола, родено 
2007 година.  Майката  е  с  раково заболяване.  Има становище от 
АСП. Молбата е да се настани детето в ОДЗ № 8.
Комисията: При възможност да се приеме.

10. Писмо от Кмета на р-н Красно село. Предложението на г-н Кмета 
е  да  се  допълни  в  правилата  възможност  за  прием  на  деца  по 
предложение на кметовете по райони при решаването на специални 
случаи.
Комисията: Това предложение е в разрез с философията на ИСОДГ.
Г-жа Брестничка: Философията на изработените правила е в разрез 
с предложенията на г-н Кмета. Да се предложи на г-н Църноречки да 
вземе участие в работната група.
Г-жа Христова: Няма основание за приемане предложенията на г-н 
Кмета.

Г-жа Минчева: Представям ви следващата молба:
11. Молбата е от Мила Чавдарова Атанасова, майка на Кристиан 
Бундов,роден  2006  година.  Майката  сама  отглежда  детето  си. 
Живеят в Слатина и кандидатства за ЦДГ№168. Бащата излежава 5 
годишна присъда.  Има приложени документи – решение на съда, 
акт за раждане на детето.
Г-жа Брестничка: Това дете е в риск и трябва да се вземат мерки.
Комисията:Директора на ЦДГ №168 да обяви 1 място по-малко и 
при възможност да приеме детето.

12. Г-жа К.Димитрова: Докладвам за дете. Случаят ми е възложен от 
комисията.  Става  дума  за  дете  за  прием в  детската  градина,  за 
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която аз отговарям. Всичко изложено от домоуправителя на блока 
отговаря  на  истината.  Детето  е  прието  на  първо  класиране. 
Изгубило е правата си – не е записано в срок. Аз съжалявам за това 
дете. По повод този случай, считам, че Педагогическия съвет трябва 
да  има  право  да  решава  такива  специфични  и  трудни  случаи. 
Защото  детето  е  в  риск.  Срамувам  се,  че  не  съм  реагирала 
правилно. В такива моменти е необходима бърза реакция в интерес 
на детето и трябва да има възможност директорът да реагира и да 
докладва случая на Педагогическия съвет. Аз съм директор от 30 
години и считам, че имам вярна преценка за такива ситуации.
Ние  обявяваме  25  места.  Трябва  да  има  право  Педагогическият 
съвет да взема решения за деца над 25 при специфични случаи. 
Г-жа Христова: Аз имам доверие на повечето директори. Но трябва 
да се внимава много при приема на децата.
Г-жа Кацарска: Нашето предложение е да се даде възможност на 
директорите  да  приемат  деца  в  групите  над  25  при  специфични 
проблеми.
Г-жа  Христова:  Имаше предложение по  едно  дете  в  група  да  се 
приема от Педагогическия съвет.
Г-н  Илиян Узунов:  Ние направихме една анкета  и  родителите  не 
подкрепиха идеята.
Родителските организации: Ще направим свое становище и ще го 
предоставим на работната група.
Комисията: По случая докладван от г-жа К.Димитрова, считаме, че 
детето е риск -  бащата пие и тормози семейството. В интерес на 
детето е да посещава детско заведение.

По точка разни от дневния ред:
Г-жа  С.Конакчиева  :  Ние   питаме  по  какъв  начин  са  депозирани 
нашите предложения за промяната в наредбата за таксите?
Г-жа Христова:  За начина, по който е написано не са ясни много 
неща. Чл. 41 ал. 4 ал. 1, за многодетните семейства, за самотния 
родител.
Г-жа С.Конакчиева: Процедурата не е спазена. Къде са обсъждани 
промените?  Защо  нито  един  общински  съветник  не  е  наясно  с 
предложените промени?
Г-жа  Минчева:  Направените  предложения  са  предоставени  на 
дирекция  „Регулиране  на  търговската  дейност”.  Докладът  е 
съгласуван с юристи.
Г-жа  Балева:  Моля,  всички,  които  имат  предложения  да  внасят 
същите писмено, за да няма след това неразбирателства.
Г-жа С.Конакчиева: Какви са причините предложенията да са други 
от тези, които тук обсъждахме?
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Г-жа Брестничка: Отпаднало е и предложението за защита правата 
на социално слабите.
Г-жа  Минчева:  Предложенията  на  работната  група  са  внесени  в 
съответната дирекция и тя е изготвила доклада до СОС.
Г-жа  С.Конакчиева:  В  комисията  не  са  поставени  всички 
предложения.  Нещата са останали само в нашата работна група. 
Имам забележки и към протокола. Миналия път говорих повече от 
30 минути и не виждам моите изказвания.
Г-жа Харбалиева: Водя протокола изключително стриктно. Опитвам 
се  да  предам  точно  изказванията  на  всички  и  да  предам 
атмосферата  в  работната  група.  Аз  обаче  не  съм  стенограф. 
Миналия  път  заседанието  започна  с  писмените  предложения  за 
промяна на Наредбата за таксите, изпратени и обобщени от г-жа 
Заркова.  Родителската  организация  не  бяха  изпратили  писмено 
такива.  Работихме по Наредбата  член по член и  точка по точка. 
Всички предложения съм записала стриктно, колкото и да е трудно 
това.  Протоколирала  съм  и  Вашето  задоволство  и  спечелените 
проекти  от  съвместната  ни  работа,  която  споделихте  в  едно  от 
заседанията  ни.  Не  приемам  крайните  забележки  за 
протоколирането на работата на работната група. 
Г-жа Минчева: Общодостъпно и по–прозрачно не се работи в никоя 
друга  дирекция.  Направихме  всичко  възможно  да  има  широко 
обсъждане  и  изпратихме  нашите  предложения  в  съответната 
дирекция. Не е в правомощията ми да обсъждам работата на друга 
дирекция.
Г-жа С.Конакчиева: Така и не сме получили отговор за ЕСПА.
Г-жа Минчева: Аз съм поставила за проучване въпроса и ще имате 
отговор.
Г-жа Кацарска: Може би е необходимо в работната група да има 
юрист, за да знаем предварително кое е юридически допустимо. Но 
е необходимо предложенията за промени да се внасят писмено.
Г-н Бресничка: Има принципна промяна в Наредбата за таксите от 
това, което разглеждахме тук.
Г-жа С.Конакчиева: Искам да добавя, че сме внесли предложенията 
и за площадките и все още нямаме отговор.
Г-жа  Минчева:  Аз  мога  само  да  ви  благодаря  за  вашата 
инициативност. Не мога обаче да решавам въпроси, които не са от 
моята компетенция.
Г-жа С.Конакчиева: Какво правим с децата с ТЕЛК. Искаме да са по-
ясни правилата.
Г-н Хаджигеоргиев: Към РИО на МОМН има комисия, която работи с 
тези  деца  и  децата  със  СОП.  Тя  насочва  децата  към  детските 
градини и директорите решават дали имат възможност да приемат 
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децата  в  зависимост   от   условията  на  детските  градини  и 
специалистите, с които разполагат.
Г-жа  Балева:  Наредбата  е  за  деца  със  СОП  и  хронични 
заболявания. Няма да променяме ЗНП.
Г-жа С.Конакчиева: Ще могат ли децата родени януари 2008 година 
да кандидатстват сега?
Г-жа Балева: Съгласно ЗНП те кандидатстват  в годината, в която 
навършват 3 години.
Г-н С.Конакчиева: Ще бъде ли ясно колко деца от следващия набор 
желаят  да  кандидатстват?  Колко  деца  чакат  да  влязат  в  детска 
градина? Колко деца посещават детска градина?
Г-н Хаджигеоргиев: Възможно ли е да се видят децата, които вече 
са на градина, но чакат и на друго място?
Г-жа Балева: Да има опция  за деца, които желаят да влязат в друга 
по- голяма група.
Г-н  Хаджигеоргиев:  Идеята  е,  че  ние  опираме  до  финансиране. 
Имаме  опашки  за  2006,2007  година.  Питането  е  дали  можем да 
приемаме  деца  от  по-нисък  набор.  Една  година  разлика  не  е 
фатална. Ще има прилив на деца в по-големите групи.
Г-жа С.Конакчиева: Какво се случва с тези деца на опашката? Те ще 
изпреварят тези от набора.
Г-жа К.Димитрова: Ние финансово не можем да съществуваме, ако 
децата  в  групите  са  по-малко  от  24-25.  Тогава  има  финансови 
проблеми за детското заведение.
Г-жа Балева: Работата в смесените групи е възможност за децата и 
има  подготвени  педагози,  които  могат  да  се  справят  в  такива 
ситуации.
Г-жа Харбалиева: Работата в смесени групи е нормална практика по 
света.
Г-жа  С.Конакчиева:  За  какво  служат  предварителните 
кандидатствания?
Г-н  Узунов:  За да не  се създава напрежение.  По този начин СО 
вижда потоците кандидатствания. М. март ще се видят и опашките 
от чакащи деца.
Г–жа К. Димитрова: Това е много важно и за директорите. Ако аз 
имам три подготвителни групи и знам, че по една или друга причина 
ще имам доста напуснали деца от тях ще си направя сметката и ще 
направя една малка група и две подготвителни групи.
Г-н Узунов:  Като обявим местата ще имаме грижата опашките от 
чакащите деца да се виждат от директорите като начало.
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Решения на комисията: 
1. Приема се предложението да се виждат чакащите деца от 

директорите, за да могат да вземат управленско решение колко и 
какви групи да формират за предстоящата учебна година. 

2.Приемат се предложенията на родителските и директорските 
организации  промени  в  нормативните  документи  да  се  правят 
писмено. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
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Г-жа М. Минчева .........................................................
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Г-н П.Хаджигеоргиев...................................................
Г-жа Ст. Балева .......................................................... 
Г-жа Кацарска .............................................................
Г-жа Ив. Харбалиева ..................................................
Г-жа М.Езекиева ........................................................
Г-жа  И. Причкапова ..................................................
Г-жа Катя Димитрова ..................................................
Г-жа Саня Конакчиева .....................няма подпис
Г-жа Елена Христова .......................няма подпис
Г-жа Цв. Брестничка ....................................................
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Г-н Илиан Узунов..........................................................
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