
ПРОТОКОЛ № 27

Днес,  08.06.2010 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 Минчева – Директор на Дирекция „Образование” СО
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 Надежда Каменова – директор на ЦДГ № 162 Вихрогонче” –
член  на  член  на  Сдружението  на  директорите  в  средното 
образование в РБ 
Г-жа  Нели  Кацарска  -  директор  на  ЦДГ  №55 „Веселина”,член  на 
Управителния съвет на  СРСНПРБ-градска организация – София 
Г-жа Иванка 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  Саня Конакчиева – представител на  Сдружение „Настоящи 
и бъдещи  майки”  
Г-жа  Елена  Христова  –  родител,  представител  на  Сдружение 
„Настоящи и бъдещи майки”
Г-жа Евгения Бачева – системен оператор в ИСОДГ
Г-н Илиян Узунов – управител на „Сирма медия”  

     Дневен ред:
1. Разглеждане  предложения  за промяна критериите за прием 

на деца  за учебната 2011 - 2012 год. чрез ИСОДГ.
2. Разглеждане на постъпили молби и жалби за прием на деца в 

целодневните детски градини и обединените детски заведения.
3. Разни.

Г-жа Минчева  откри заседанието, приветства присъстващите и 
предложи дневния ред. 
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Г-жа  Минчева   -  Предлагам  да  се  разглеждат  критерий  по 
критерий и да се мотивират предложенията.

Г-жа  С.Конакчиева  постави  процедурен  въпрос  –  Искам  да 
попитам,  какво точно ще разглеждаме? Ние нямаме готовност да 
разглеждаме критериите.

Е. Христова – Предпочитаме критериите да се обсъдят в по-
широк кръг, защото предложенията са много и идеята беше да се 
разглеждат критериите тогава, когато разполагаме с повече време. 

Г-жа Конакчиева – Необходимо е предложенията да се внасят 
писмено и да има време да се обсъдят. Да имаме твърд ангажимент 
за посочена дата. Необходимо е да знаем при кого да ги внасяме.

Г-жа Минчева – Предложенията могат да се изпращат на г-жа 
Лора Заркова. Чакаме предложения от три страни – от Асоциация 
„Родители”,  сдружението  „Настоящи  и  бъдещи  майки”,  от 
сдруженията на директорите.  Предложенията ще координира г-жа 
Заркова.

Г-жа  Е.  Христова  –  Поемам  ангажимента  да  информирам 
Председателя на Асоциация „Родители”. Аз искам да кажа няколко 
принципни  неща,  касаещи  мнението  на  родителите.  При  нас 
пристигат много  запитвания,  свързани с  Наредбата за таксите.  И 
моля това да се добави в т. „Разни”. В днешния ден аз разполагам  с 
малко време и моля да свършим по-бързо.

Г-жа  Конакчиева  –  Аз  предлагам  да  обсъдим  нашето 
съвместно писмо с асоциация „Родители”. Изцяло посочената т. 1 
да отпадне от дневния ред.

Г-жа  Минчева  изчита  писмото  на  Асоциация  „Родители”  и 
Сдружените „Настоящи и бъдещи майки”.

Е. Христова – След като родителите са записали децата си, 
отиват  на  родителска  среща  и  виждат,  че  вместо  записаните  25 
деца, в залата присъстват родителите на повече записани деца. Тук 
стои въпросът за приема на децата със СОП и децата с хронични 
заболявания. Има неясноти в Наредба № 19.

Г-жа  Н.  Кацарска  –  Какви  са  неяснотите  за  децата  със 
заболяванията? Кое точно ви притеснява?

Г-жа С. Конакчиева – Ние не виждаме развитие на системата. 
Какъв  е  проблема  настоящата  система  ИСОДГ  да  се  свърже  с 
ГРАО?

Г-н  Хаджигеоргиев  –  В  Столична  община  има  процес  на 
създаване на дирекция за електронно управление на данни и ние 
трябва да се съобразим с този процес.

Г-н  Узунов  –  като  система  с  пряк  интерфейс  –  достъп  на 
родителите, ние получаваме сигнали за записани деца със СОП или 
хронични заболявания, които не са отразени в системата. Внесохме 
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няколко предложения за подобряване на системата, които да са в 
помощ  на  директори  и  родители.  Направихме  връзка  с  НОИ  и 
направихме  някои  тестове,  но  за  да  имаме пряк  контакт  с  тях  е 
необходимо  съдействието  на  СО,  защото  ние  сме 
подизпълнителите.  Водили  сме  неформални  разговори  и  този 
достъп няма да ни бъде отказан. Относно данните, които трябва да 
се интегрират, необходимо е да се спазят изискванията на Закона 
за  електронното  управление.  Това  се  прави  по  цял  свят,  но  за 
нашата система смятаме,  че е необходимо да се обогатява.  Ние 
нямаме достатъчно информация за приетите деца по групи.  През 
този период успяхме де направим малки подобрения, свързани със 
скоростта на реакция и да сведем реакцията за отговор на родители 
за по-малко от 16 часа, както е записано в договора. Идеята ни е  да 
бъдем в услуга и на директорите.

Г-жа Минчева – Дирекция „Образование” не може да остане 
отделена от цялата система и ще е необходимо да се интегрира  с 
електронната  система,  т.е.  оттук  нататък,  Дирекцията  ще 
координира тази дейност.

Г-н Узунов – Ние познаваме този процес в Столична община и 
разчитаме да ни свържете с тях.

Г-жа  Минчева  –  Ще  направя  всичко  необходимо  за  тази 
координация.

Г-жа С. Конакчиева – Ние желаем подобрение на системата – 
например : да се виждат всички записани деца.

Г-жа Минчева – Това, което се случва днес в работната група е 
продиктувано  от  силни  емоции.  Аз  не  съм  съгласна  с  много  от 
изказванията  и  както  има  вече  решение  на  работната  група, 
всякакви жалби, съмнения за неправомерно приети деца, моля да 
се  предоставят  писмено.  Ще  се  извършат  проверки  на  това 
основание и ще се докладват в работната група. 

По т.2 от дневния ред докладва г-жа Лора Заркова :

1.Молбата  е  от  Дирекция  „Здравеопазване  и  социално 
подпомагане  за  дете  Александър  Янков  Димов.  Майката  е 
непълнолетна,  детето  е  в  риск  и  молят  същото  да  бъде 
настанено в ОДЗ № 20. 
Комисията: Да,  се насочи. Детето е в риск. 

2.Молбата е от Ралица Йотова за дете Мая Йотова, родена през 
2008 год. Братчето е прието в ОДЗ № 85. За отглеждането на 
двете деца е необходимо да работят и двамата родители и молят 
да се настани детето или в ОДЗ № 85 или ОДЗ № 77.

3



Е. Христова – Няма  особен случай. Няма утежняващи фактори.
Балева – По преценка на директора.
Комисията: При възможност от страна на директора.

3.Молбата е от Гергана Бончева. Детето е Митко Петков Игнатов, 
родено през 2006 год. Моли за преместване от ЦДГ № 17 в друго 
ЦДГ. 
Комисията: Да, да се премести.

4.Молбата  е  от  Ива Тодорова за дете  Никола Тодоров,  роден 
през 2008 год.  Сестричката завършва подготвителна група и я 
изписват от детска градина, а братчето не е прието. 
Комисията: По общия ред.

5.Молбата  е  от  Манол Курдаланов за дете Кирил Курдаланов. 
Сестра му Мария Курдаланова завършва подготвителна група и я 
изписват от детска градина, а братчето не е прието.
Комисията: По общия ред.

6.Молбата  е  от  родител  Марияна  Кацарска  за  дете  Елица 
Кацарска. Детето е родено през  м. януари 2009 год.. Желае да 
кандидатства и не я допускат да кандидатства.
Комисията: По общия ред след 01.09.2010 год. ще бъде отворена 
опцията за кандидатстване.

7.Родител Магдалена Панева за дете Борис Панев, роден през 
2007  год.  Детето  е  диагностицирано  в  ЛДГ  №  134  .  Има 
логопедичен проблем. Молят да бъде настанено в ОДЗ № 9 в 
„Младост”.
Комисията:  Да  се  провери  случаят  и  ако  ОДЗ  №  9  има 
възможности  за  корекция  на  проблема  на  детето,  да  бъде 
настанено.

8.Молбата  е  от  Агенцията  за  социално  подпомагане  за  дете 
Георги  Панчев  с  родител  Бистра  Панчева.  Детето  има 
здравословни проблеми и кандидатства за ЦДГ 112. 
Комисията: ЦДГ № 112 е преобразувана и не може да се очаква, 
че  ще  има  специалисти  за  отглеждане  на  детето.  При 
възможност от страна на директора.

9.Молбата  е  от  Жасмина  Жекова  за  дете  Моника  Трифонова, 
родена през 2007 год. Майката работи в дневен център за деца с 
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увреждания и моли да и бъде настанено детето в детска градина. 
Комисията: Да заяви в системата местоработата си.

10.Молбата  е  от  Христина  Иванова  за  дете  Венцислав  Янков. 
Майката заявява, че иска да работи и желае детето и да бъде 
настанено в детска градина. 
Комисията: По общия ред.

11.Молбата е от Петя Бончева за дете Преслав Николов, роден 
през 2008 год.  и  Мариян Николов,  роден през 2005 год.  Сама 
отглежда децата си и желае да започне работа. Моли децата и 
да бъдат настанени в детска градина.
Комисията: Да се даде становище от АСП.

12.Молбата  е  от  Биляна  Илиева  за  дете  Диана  Дамянова 
Дамянова. Кандидатства за всички детски градини в „Младост”. 
Съобщава, че детето е в риск.
Комисията:  За  становище  от  АСП,  че  детето  е  в  риск  и  по 
възможност да се приеме.

13.Молбата е от родител Петя Неделчева. Работещ родител в 
НБУ. Не се дадени точки на детето за това, че родителят работи 
в НБУ. 
Комисията: Де си провери в ИСОДГ.

14.Молбата е от родител Павлина Величкова за дете Елия Асена 
Делчева. Тя е заявила социален критерий, но не е предоставила 
документи за това.
Комисията: По общия ред.

15.Молбата е от родител Жени Дойчева Янева за дете Камелия 
Янева, родена през 2006 год. кандидатства за ОДЗ № 12 „Лилия”. 
Комисията: Да се изиска становище от АСП или по общия ред.

16.Родител Магдалена Николова  излага своя случай в писмо и 
до МС. 
Комисията: Да приложи необходимите документи за посочените 
обстоятелства.

17.Молбата е от Ива Цонева, родител на две момчета. Желае 
детето  на  1  год.  и  6  месеца.   да  бъде  настанено  в  детско 
заведение. 
Комисията: По общия ред.
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18.Молбата  е  от  Младенка   Колчевска  за  дете  Младен  Ивов 
Колчевски .Детето има сестра, която посещава ЦДГ 12 .Братчето не 
е прието.Майката  моли за  прием и на второто дете.

Комисията: По общия ред.

19.Молбата  е  от   Мария  Дойнова,  майка  на  детето   Радост 
Ангелова,която е  родена 2008 година.Майката желае да започне 
работа,  но детето не е прието в детска градина.Кандидатства за 
ОДЗ  №14 „Карлсон”.
Комисията: По общия ред.

20.Молба от Елена Христова майка на Георги Михайлов .Детето е 
прието в ОДЗ № 36 „Пеперуда”.Бащата е само осигуряващ се  и 
не е представил документ за това.
Комисията: Директорът да докладва по случая и при възможност 
да се приеме.

21.Молбата е от Аделина Арангелова, майка на детето  Сандра 
Лазарова.Живеят в съседство до детското заведение.Приложили 
са  документи  на  болни  родители.Молят  детето  им  да  бъде 
прието в детското заведение.
Комисията:  Да се поиска становище на АСП.

22.Молбата  е  от  Цветомир  Цанов.  Родителите  не  се  подали 
коректно данни за детето си Христина Цанова. Кандидатстват за 
ясла в ОДЗ №37.При коректно подадени данни детето е щяло да 
влезе.Молят за прием на своето дете. 
Комисията: По общия ред. Да се изчака поредното класиране.

23.  Молбата  е  от  Албена  Попова,  майка  на  детето  Катрин 
Попава,която  е   родена  2009  година.Майката  е  самотен 
родител.Има становище на АСП.Детето кандидатства за ОДЗ №7 
Комисията: При възможност от страна да директора да се приеме 
детето. 

24.Молбата  е  от  Лиляна  Цветкова,  майка  на  детето  Даниел 
Цветков.Детето  е  прието  в  ЦДГ№149.Майката  желае да   бъде 
преместено в ОДЗ №53 или ОДЗ№ 48.
Комисията: Да се приложат необходимите документи. 

25.  Молбата  е  от  Лиляна  Русинова,  майка  на  детето  Явор 
Теодосиев. Има представена бележка ,че работи.
Комисията: По общия ред.
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26.Молбата  е  от  Ангелина  Минкова,  майка  на  детето  Деница 
Минкова,която  е   родена  2007  година.Детето  кандидатства  за 
ЦДГ№141, а синът учи в 22 СОУ. Моли за прием на дъщеря си.
Комисията: По общия ред.

27.Молбата  е  от  Красимира  Агайн,  майка  на  дете   Красимира 
Агайн,която  е   родена  2007  година.Детето  кандидатства  за 
ЦДГ№162 „Вихрогонче”.
Г-жа Каменова : Детето е прието и записано в ЦДГ№162.Прието е 
по жребий. 

28.Молбата  е  от  Ана  Пазиева,  майка  на  дете   Ивалин 
Пазиев.Кандидатства  за ОДЗ №46  или ОДЗ №160.Майката има 
представени документи за самотен родител .
Комисията: При възможност за прием .

29. Посланикът на Венецуела моли за прием на дете Виктория 
Стоянова родена 2007 год. Детето кандидатства за ЦДГ№56.
Комисията : При възможност от страна на директора.

30.Молбата  е  от  Ваня  Желева,  майка  на  детето  Валери 
Желев,който е  роден 2008 година.Братчето е прието в ОДЗ №8.
Комисията: Да се направи справка в ИСОДГ  и след становище на 
директора да се приеме.   

31.Молбата  е  от  Виолета  Цветанова,  майка  на  дете  Дивна 
Маринкова ,която е  родена 2008 година.
Майката има  решение за развод на СРС от 28.04.2010  год. Сама 
се грижи за детето си .
Комисията:  Да предостави становище от АСП.

32.Молбата е от Лиляна Велева – учителка в ОДЗ №8. Моли за 
прием на племенника си – Димитър Вълчев,роден 2008 година.
Г-жа  Велева   и  детето  са    в  едно  домакинство.Детето 
кандидатства за ОДЗ №47. 
Комисията: При възможност от страна на директора.

33.Молбата е от Рая Иванова, майка на дете Михаела Дошева, 
която е  родена 2006 година. олбата е за преместване .
Комисията:  Преместването,съгласно Правилата се осъществява 
след договаряне между двете директорки. 
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34.Молбата  е  от  Петя  Киркова,  майка  на  дете  Александър 
Илиев.Детето е било прието в ОДЗ №64,  но не са успели да 
спазят сроковете за записване.
Комисията:   Отговорността  да  следят  информацията  и  да  се 
спазват сроковете е на родителите.

35.Молбата е от Таня Чолакова баба на Алекс Чолаков ,роден 
2007 год. Бабата е журналист и моли за съдействие за приемане 
на детето в ж.к. „Младост”
Комисията:  По общия ред. 

36.  Молбата  за  дете   Радост  Мирчева  ,която  е   родена  2007 
година, кандидатства за ЦДГ№108
Комисията:  Да предостави становище от АСП.

37.Молбата  е  от  Цветелина  Борисова,  майка  на  дете  Мария 
Николов,  която е   родена 2006 година.Детето кандидатства  за 
ОДЗ  №15.Има  сестра  Яна,  която  е  приета  в  яслата.Молят  за 
съдействие.
Комисията:  При възможност от страна на директора.

38.  Молбата  е  от   АСП  за  прехвърляне  на  дете  Кристиян 
Василов,който е  роден 2005 година от ЦДГ№83 в ОДЗ № 18 .
Комисията:  Да  се разгледат документите и ако има основание 
да  се  осъществи  размяна  между  директорите  на  посочените 
заведения.

39.Молбата  е  от  Светка  Атанасова,  самотна   майка  на  дете 
Борислав Ив. Томов,който е  роден 2006 година. Кандидатства за 
ЦДГ № 139
Комисията:  Да предостави становище от АСП.

40.Молбата е от Ирена Йорданова, майка на дете родено 2007 
година.Кандидатства  за ОДЗ №61.
Комисията: При възможност от страна на директора. 

41.Молбата е от  Йоанна Илиева Коцева, майка на дете Цвета 
Коцева,  която е  родена 2007 година.Кандидатства за ЦДГ№8. 
Има становище от АСП.
Комисията:  За прием от  директора 

42.Писмо е от г-жа Криндова директор на ОДЗ №71 .

8



Комисията : Да се уважи становището на директора и се изчака 
подобряване здравния статус на детето.

43.Молбата  е  от  Ивелина  Димитрова,самотна  майка.Детето  е 
класирано в  ЦДГ№ 177,  но  не  може да  докаже,  че  е  самотна 
майка. 
Комисията:  Да предостави становище от АСП.

44.Молбата е от Десислава Александрова, майка на дете Валери 
Александров, който е  роден 2008 година.Кандидатства  за ОДЗ 
№24. Бащата е в затвора .
Комисията: Детето е за прием.   

45.Дете в риск-  ДАСТ. Десислава Стоянова за преместване от 
ЦДГ №149 в   ЦДГ№16, ОДЗ №37 или ЦДГ№ 67.
Комисията:  Детето  е  за  прием.    Да  се  настани  в  едно  от 
посочените детски заведения. 

46.Молбата е за Елена Тешева. Кандидатства  за ОДЗ №160 или 
46. Детето не е получило 3 точки за бабата и дядото по К4.
Комисията:  Съгласно  Правилата  за  прием на  деца  в  детските 
градини  точки  по  К4  се  дават  само  на  служители  в  детски 
градини, а не за работещи в социални домове.

47.Молбата е за дете Марк Йосиф Колт, който е  роден януари 
2007 година.
Комисията : Опцията важи след месец септември,при наличие на 
свободни места.

48.Молбата  е  от  Драга  Сапаревска,  майка  на  дете  Ангелина 
Сапаревска,която е  родена 2007 година.Кандидатства  за ОДЗ 
№26. По –голямата сестра посещава детското заведение, но през 
учебната 2009-2010 година за детето не е имало свободно място. 
Моли за разбиране.
Комисията: При възможност от страна на директора.

49.Молбата е от Недялка Митева, майка на дете Дейвид Келеян, 
който е  роден 2007 година. Кандидатства  за ОДЗ №83. Бабата е 
инвалид.  Бащата  живее  в  чужбина  и  не  полага  грижи  за 
детето.Живеят в малко жилище.  Моли за разбиране.
Комисията:  Да предостави становище от АСП.
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50.Молбата  е  от  Стоеслава  Ланджева,  майка  на  дете  Оля 
Цонева,която  е   родена  2007  година.  Моли  за  служебно 
предимство,  като предоставя епикризи на  дядото.Кандидатства 
за ЦДГ  №92. Сама отглежда детето си. 
Комисията:    Да предостави становище от АСП.

51.  Молбата  е  от  Натали  Досевска,  майка  на  дете   Антоний 
Досев.  Кандидатства   за  ОДЗ  №2.  Детето  има  аномалия  на 
уретера.Има предоставено  решение на ТЕЛК.
Комисията: Детето е за прием, след становище на комисията при 
РИО на МОМН.

52.Молбата  е  от  Емилия  Модева,  майка  на  дете  Виктор 
Модев,който  е   роден  2007  година.Кандидатства   за 
ЦДГ№99.Детето  е  често  боледуващо  и  са  предоставени 
документи за това.
Комисията:  Да се поиска становище от комисията при РИО на 
МОМН.  

53.Молбата  е  от  Мария  Януцова,  майка  на  дете  Георги 
Януцова,който  е   родена  2008  година.Детето  е  често 
боледуващо.
Комисията:  Да се поиска становище от комисията при РИО на 
МОМН.  

54.  Молбата  е  от  Надежда  Григорова,  майка  на  дете  Виктор 
Григоров,  който  е   роден  2008  година.Кандидатства   за  ОДЗ 
№87.Детето е често боледуващо и са предоставени документи за 
това.
Комисията:  Да се поиска становище от комисията при РИО на 
МОМН.  

55.Молбата  е  от  Цветанка  Бочева,  баба  на   дете  Теодора 
Бочева,която е  родена  2008 година.Кандидатства  за ОДЗ №9. 
Комисията: Детето е за прием.

56.  Молбата  е  от  Златка  Иванова,  майка  на  дете  Теодора 
Иванова, която е  родена 2007 година.Кандидатства  за ЦДГ№55 
или ОДЗ №61.Детето е с луксация и има предоставени документи 
за това.
Комисията: При възможност от страна на директора. 

1



57.  Молбата  е  от  Теодора  Василева,  майка  на  дете  Виктор 
Василев, който е  роден 2005 година. Детето е посещавало І -ва 
ясла в ОДЗ № 95,  отписано е оттам  и кандидатства  за ЦДГ 
№139 или  ЦДГ №13.Детето е епилептик. 
Комисията: При възможност от страна на директорите в една от 
посочените детски градини.

58.Молбата е от Анка Станчева,  майка на дете Ния Станчева, 
която  е   родена  2007  година.Кандидатства   за  ЦДГ№ 
43,127,ОДЗ№7,  2..Детето  е  често  боледуващо   и  има 
предоставени документи за това.
Комисията:  Да се поиска становище от комисията при РИО на 
МОМН.  

Г-жа Минчева докладва документи относно предложение на ЕСПА .
Предлага  на  родителските  сдружения  да  направят  своите 
предложения  за промени на следващото заседание на работната 
група.Закрива работното заседание. 

Запознати с протокола:

Г-жа Минчева ............................................................
Г-жа Лора Заркова......................................................
Г-н Петър Хаджигеоргиев .........................................
Г-жа Стефанка Балева .............................................    
Г-жа Надежда Каменова ...........................................
Г-жа Нели Кацарска ...................................................
Г-жа Иванка Харбалиева ............................................
Г-жа Катя Димитрова ...................................................
Г-жа М. Езекиева .........................................................
Г-жа Саня Конакчиева ..................не са подписали
Г-жа Елена Христова ....................не са подписали
Г-жа Евгения Бачева ....................................................
Г-н Илиян Узунов ..........................................................
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