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Заседанието  на  работната  група  продължава  на  03.12.2010  година   в 
състав :

  
Г-жа Минчева - Директор на Дирекция „Образование” в СО
Г-жа  Ир. Николова  - гл.експерт към дирекция „Образование”
Г-жа Балева- председател на Сдружението на директорите в системата на 
средното образование и директор на ОДЗ № 8 
Г-жа  Езекиева-  член  на  Сдружението  на  директорите  в  системата  на 
средното образование  и директор на ЦДГ № 54 „Сбъдната мечта”
Г-жа Причкапова - член на Сдружението на директорите в системата на 
средното образование и директор на ОДЗ № 56”Здравец”
Г-жа Иванка Харбалиева - директор на ЦДГ №99 „Брезичка” 
Г-жа Катя Димитрова - член  на Националния УС на СРСНПРБ  и директор 
на ЦДГ № 108, район “Искър”
Г-жа Елена Христова- родител, представител на Сдружение „Настоящи и 
бъдещи майки”
Г-жа Саня Конакчиева - представител на Сдружение „Настоящи и бъдещи 
майки”
Г-жа Н.Кацарска - член на управителния съвет на СРСНПРБ и директор на 
ЦДГ № 55 „ Веселина „

Г-жа Минчева  откри заседанието и предложи дневния ред:

Дневен ред:

1.Разглеждане на постъпилите предложения на Сдружение 
„Настоящи и бъдещи майки” за изменение на Наредбата на  СО за прием 
на децата в детските градини.

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  и  предложи  да  изслушаме  двете 
страни:  Поканения родител  г-н  Илиев  и  г-жа Матеева-  директор на 
ЦДГ183.  Г-н  Илиев   е  поканен  по  решение  на  Работната  група  във 



връзка със случая за използване на препарат, който вреди на детето на 
г-н Илиев – Светослав.
Г-жа  С.Конакчиева:  Факт  ли  е,  че  в  детското  заведение  се  използва 
дезинфекционен  препарат,  който  съдържа  хлор  и/или  алдехиди  и 
кетони.  Необходимо е да  се прилага принципа на ротация за подмяна 
на  препаратите,  поради  съществуваща   опасност  за  получаване  на 
алергия  при   децата.  Всички  присъствувахме  на  съвместно 
организираната от СНБМ и СО кръглата маса, на която се съгласихме с 
препоръчителния списък на използваните препарати и аргументите за 
ползването им в детските заведения.
Г-жа  Матеева:  При  мен  е  представено  само  едно  медицинско 
направление  с искане за създаване на благоприятни условия на детето 
и подозрения за въздействие от страна на препарата за дезинфекция. 
Аз не мога да се съобразя само с нуждите на това дете. Искам да кажа, 
че изборът на препарата не е въпрос на еднолично решение. Аз съм 
подходила  демократично  и  попитала  153  родители.  Пред  вас  е  и 
протокола с подписите на председателите на  родителските  група за 
всяка една възрастова група.

    Г-жа Конакчиева: Аз отново ще си позволя да се върна назад към есента 
на 2008 г. Един от основните панели на съвместната ни кръгла маса беше 
именно хигиената в ДЗ и подробно обсъдихме въпроса с препаратите.

На работната  група имахме предложение   за ограничаване на списъка с 
препаратите   до    такива,  несъдържащи  алдехиди  ,  кетони  и  активен 
хлор .Тогава нямахме противоречие със СО.

     Г-жа Минчева :  Всички институции,които са извършили проверки не 
допускат  ограничение  на  препарата  и  затова  взехме  решение  след 
изчерпването му да се смени с друг.

Г-жа  Конакчиева:  Всички   препарати  са  разрешени.  Настояваме  да  се 
използват щадящи препарати.

Г-жа Матеева: Започваме със съмнения,  предположения,  допускане, че 
съответния препарат води до алергия. Аз съм изискала  информационен 
лист за безопасност на препарата от фирмата.

Г-н Илиев: Вече четири месеца здравето на детето ми се уврежда. Аз не 
мога да направя тест, защото такива се правят след като децата навършат 
6 години.

Г-жа Матеева: Трябва да има доказателства. До момента само устно имам 
информация,че  детето  е  алергично.  Аз  съм изискала  и  документите  на 
Вашето дете от яслата. В тях пише, че детето има алергия към цитрусови 
плодове и мляко. За мен детето е интегрирано, чувства се добре в детското 



заведение. Проведе се среща и на ниво район. Аз не разполагам с никакви 
други документи за здравословното състояние на детето.

Г-н Илиев: Хлорът се е използвал за бойно отровно вещество през първата 
световна война. Аз предоставям документи за здравословното състояние 
на детето- цяла папка в три екземпляра. Ето я и рецептурната книжка на 
детето.

Г-жа Минчева: Не бива да се влиза в диалог,  който излиза от добрия тон. 
Моля  да  се  предоставят   документите  по  този  казус  пред  медицински 
специалисти и ако те кажат, че е необходимо, аз се ангажирам, да се смени 
препарата.

Г-жа Матеева: Всички документи са представени на район”Слатина”. Нека 
при  вземането  на  крайното  решение  се  съобразим  и  с  желанието  на 
останалите   родители,  които  също  имат  права.  Присъства  цялото 
ръководство и от общината.

Г-н Илиев : Медицинските власти са предоставили документи. Детето ми е 
астматик. Първият пристъп направи на 2 години. Той няма и един пълен 
месец присъствие.Преди махане на сливиците, правим изследване  и се 
установява, че има секрет. След около 7 месеца разбрахме, че се използва 
този дезинфектант.  Това не е почистващ препарат,  това е дезинфектант. 
Децата в детската градина масово кашлят.

Г-жа Ел. Христова : Това трябва да се провери и ако  е вярно, да се вземат 
мерки.

Г-жа Матеева: Може ли да се даде и становището на РИОКОЗ?

Г-жа Конакчиева: Моля , при вземане на окончателното решение да се има 
предвид, че се нарушават правата на детето чл. 24, чл.27 от Конвенцията 
за правата на детето.

Странно  за  мен  е,  че  г-жа  Матеева  в  подкрепа  на  твърденията  си, 
представя  документ  за  съдържанието  и  действието  на  препарата   от 
фирмата предлагаща препарата. Това не е независимо твърдение.

Г-жа  Матеева:  Да  ,обърнах  се  към  фирмата  и  те  ми  предоставиха 
информационен лист за безопасност на препарата.  

Г-жа Конакчиева:  Има проблем в тази градина.  Вие се обръщате   към 
фирмата,  която  разпространява  препарата,  за  да  ви  издадат  лист  за 
безопасността му? Твърдите че 152 родители настояват да се използва 
точно този препарат, а показвате документ подписан само от пет.

Г-жа Матеева: Документът е подписан от председателите на родителските 
активи,  които  отразяват  мнението  на  останалите  родители.  Подписката, 
направена от г-н Илиев е недостоверна,  защото подписите са събирани 



преди  влизане  на  родителите  в  детската  градина,  върху  бял  лист. 
Родителите  не  са  били  наясно  с  целта  на  подписката,  за  което  говори 
факта че дори и дъщеря ми я е подписала.

Г-жа С. Конакчиева: Г-жа Матеева, дъщеря Ви е пълнолетна и в качеството 
си на такава е в състояние самостоятелно да изразява собствена воля.

Г-жа К.Димитрова: Ако сменим препарата и се появи друго дете с алергия 
към друг препарат, тогава какво правим ?

Г-жа  Ел.  Христова:  За  това  е  необходимо  да  се  прилага  принципа  на 
ротацията, както е решено на кръглата маса.

Г-жа  Минчева:  В  качеството  си  на  председател  на  тази  работна  група 
прекратявам   изслушването  на  страните.  Ще  се  организира  родителска 
среща, на която да присъстват медицинското лице,  наш представител и 
родителите  и  ще  се  вземе  решение  по  случая.  Моля  г-жа  Матеева  да 
създаде нужната организация.

Г-жа  Балева:   Майките  имат  списък  с  препаратите  и  сертификатите  на 
разрешените и тези които не са на хлорна основа. Да се подберат най-
оптималните препарати и да се прецени и вземе  най-доброто решение в 
интерес на децата .

Г-жа Минчева: Мисля,че разискванията по казуса в тази работна група и 
вземането на решение е невъзможно. 

За това предлагам да продължим по Правилата.

По т. 2.2.5

Г-жа Ел. Христова : Това е точката, която ни притеснява и е пряко свързана 
с т.  2.2.4.  Ние поставихме проблема с ОДЗ № 2.  Прегледах ЗНП и там 
изрично е казано,че това предимство важи за деца от 3 до 7 години, което 
автоматично означава ,че е необосновано от  законова гледна точка. 

Моля да получим компетентен отговор за децата с хронични заболявания и 
дали това е регламентирано законово и за яслените групи.

Относно комисията заседаваща в РИО на МОМН-там  не може да се мине 
само с един талон 119, а е нужен много по-голям набор от документи.

Г-жа  Ир.Николова-Децата  са  за  две  групи  и  персонала,  който  работи  с 
децата е за две групи.

Г-жа Конакчиева: Подкрепям изцяло становището на г-жа Христова.

Г-жа Е. Христова: По информация от сайта на 2 ОДЗ, в него функционира 
само една яслена група.



Г-жа  К.Димитрова:  Ние  сме  убедени,  че  това  не  може  да  се  случи. 
Вероятно има някаква грешка.

Г-жа  Балева  :  Личният  лекар  поема  изцяло  грижата  за  физическото  и 
психическото здраве на детето.Понякога лекарят препоръчва детска среда 
за децата предвид проблема на детето.Аз съм го споделяла и друг път. В 
цял свят грижите за децата, особено когато има проблем, например при 
децата с аутизъм, ранната диагностика е на дневен ред. В България вече 
се  обучават  логопеди,които  започват  работа  с  децата  още  на  2 
год.възраст,но  все  още  при  нас  този  процес   не  се  развива  с  нужните 
темпове. Не случайно пада и възрастта за започване на училище, което 
при  нас  върви  бавно.Трябва  да  имаме  доверие  и  в  препоръките  на 
лекарите.

Г-жа Ел.Христова: Ние говорим за талон 119 и оспорваме приема на деца с 
ХЗ в яслените групи. Не оспорваме ранния прием на деца със СОП. Там 
нещата са по-ясно регламентирани. Трябва да има публична информация 
за приема на децата с хронични заболявания. 

Г-жа Минчева: Ще прецизираме текста по т.2.2.4.

По  т.2.2.7- Това е решено-още в първото класиране през месец септември 
когато обявяваме местата . Децата от по-голям набор ще се приемат след 
заемане на местата от настоящия набор. Когато има свободни места – те 
се обявяват в системата.

Г-жа Балева: Аз имам възражения. В методиката за формиране на групите 
има два подхода:  смесени групи и чисти групи.В период на делегирани 
бюджети  не  мога  аз  да  чакам  чак  до  септември,  за  да  си  формирам 
групите.Това е въпрос на мениджмънт от страна на Директора.

Г-жа Ел.Христова : Аз се натъкнах на следния случай: приемат се деца от 
по-малък набор в по-голям . След това те се прехвърлят в техния  набор.

Г-жа Балева: Знаете ли колко пъти молих в системата да ми пуснат бутон 
за други възрасти?

Г-жа  Христова:  При  желание  и  възможност   от  страна  на  директора  и 
родителя,  децата  да  минават  през  системата  за  постъпване  в  друга 
възрастова група.

Г-жа Балева : Този процес аз трябва да съм го решила още лятото, да съм 
направила разчетите,  организацията на децата по групите.  Ако аз  имам 
свободни места не може да се чака.

Г-жа Харбалиева :  Не забравяйте ,че този процес е  сложен и не всеки 
родител е съгласен детето му да бъде в друга възрастова група. Изисква се 
разяснителна работа и от страна на учителките.



Г-жа К.Димитрова : Тук сме се събрали да решаваме общи въпроси , а не 
отделни случаи. Моля да решаваме по-общи въпроси.

Принципно казуса за  приема на децата  е ясен-всички деца минават през 
системата.

Г-жа Минчева:

В т.2.2.7 -махаме текста ”родени 2006 година”. С останалата част сме 
съгласни.

По т.2.2.8-допълнението,което сте направили остава.

Г-жа Ел. Христова : По т. 2.2.8 моля да се обърне внимание на процентите 
по социални критерии при първо класиране и това да се спазва. Протестът 
е на родителите с едно дете, които кандидатстват за нови групи.

Г-жа Минчева: Съгласни сме с това уточнение.

 По т. 2.2.11 текста ще се прецизира.

Записване

По  т. 2.3.1.

Г-жа М.Минчева-какъв е мотивът Ви за премахване на част от  текста ?
Г-жа Ел.Христова : Искаме мобилност, гъвкавост на системата, а не да се 
залага на определен график за класиране.
Предлагаме  да  остане  текста:  ”През  първото  тримесечие  на  всяка 
календарна година дирекция „Образование” към СО изготвя и публикува в 
ИСОДГ график на основните събития и срокове по процедурата на класиране 
и записване за съответната учебна година.” 
 
Г-жа Кацарска : По т. 2.3.3. да отпадне регистрацията за безработни.
По т.2.3.4
Г-жа К.Димитрова-Маркираният текст остава.
Г-жа Ел. Христова : 
По  т.  2.3.5  –  Проблемът  е  технически-  когато  едно  дете  не  се  запише 
своевременно от директора , мястото автоматично се обявява в системата 
за свободно .Тогава се приемат други деца , а директорът отказва да ги 
запише. От тук идва проблемът.
Г-жа К.Димитрова: Аз предлагам да се запише: „До изтичане на срока за 
съответното класиране”.
Става излишно броят да се публикува. Съгласни сме тази част от текста да 
се премахне.



Г-жа Минчева: - По т.2.3.6 добре е добавено. Съгласни сме да остане.
Г-жа Ел. Христова : Идеята е да не се пропуска класиране.
Г-жа Минчева : По 2.3.7  какво имате предвид ?
Г-жа Ел.Христова : Идеята е, когато детето е прието , класирано  коректно 
и си има документите директорката да го запише.
Г-жа Харбалиева : А ако системата е сгрешила и е приела повече деца? 
Според мен това се припокрива с текст по –горе  2.2.3 .
Г-жа Минчева : По т. 2.3.9 корекцията е правилна.

Преместване

Г-жа М.Минчева-По т.2.5.3-това е нова точка.
Идеята е да е ясно кога детето се отписва от едното детско заведение и 
кога  постъпва  в  другото.И  това  не  трябва  да  влиза  в  противоречие  с 
наредбата на МНЗ за детските ясли.
Г-жа К.Димитрова: Да се допише :” При представяне на документи за липса 
на финансови задължения към детското заведение, което  напуска.”
Г-жа Балева: Тази година имах проблем със записване на деца 2008 година 
от ясла.  Аз  не мога да си сваля моите  деца,  родени 2008 година и да 
приема деца, посещавали детска ясла.

Критерии
 
Г-жа Минчева : Преминаваме към критериите.
Г-жа  Ел.  Христова  :  Знаете  ,че  критериите  са  много  обемна  тема  за 
обсъждане. Предлагам за тях да говорим на друга работна среща.
Г-жа Минчева : По 3.5 –Засега системата разпознава единствено районите, 
а не прави идентификация с квартала на детето. 
Изречението „ от гранична група” да отпадне – това е обяснение.
Г-жа  Ел.  Христова :  Дали  предвиждате някакви промени,  например за 
допълнителните критерии от детските градини?
Г-жа Балева: Нашето сдружение предлага да има директорска квота.
Г-жа Ел. Христова: Да си дадем време за предложения за критериите. Нека 
направим и проучване сред родителите.
Г-жа  Ел.Христова:  Да  си  дадем срок  до  10.12.2010 година  да  изпратим 
предложения.
Г-жа  Минчева:  Предлагам  срок  за  изпращане  на  предложенията-  до 
10.12.2010 г., а срещата на работната група- да бъде на 16.12.2010 година 
от 10.00 часа.
Г-жа  С.Конакчиева:  Имаме  едно  писмо  от  Сирма,в  което  се  посочва 
определена  незаинтересованост  от  хората  ,които  са  изпратени  да  се 
обучават.В  него  се  изтъква,  че  и  при  двамата  се  наблюдава 



незаинтересованост, жената има някакъв напредък,  но мъжът не полага 
достатъчно усилия. Разполагате с текста на писмата, то е адресирано до 
СО и е изпратено до нас само за информация.
Г-жа  Ел.Христова:  Много  е  притеснително  това,  че  има 
незаинтересованост. Все пак тези хора имат отговорности пред родителите 
и Дирекцията.
Г-жа Минчева: Безспорно отговорността на тези хора е много голяма. Днес 
имам среща с тях. Надявам се обучението им да върви добре. Жената е 
преподавател от 15 год. и се надяваме бързо да навлезе в материята.Тя е 
наясно  и  с  нормативната  база.  Мъжът  е  добре  със  софтуера  и  се 
надяваме,  като  екип  да  се  справят  добре  и  бързо.  Има  и  друга 
информация, че не получават съдействие от Сирма. Аз следя процеса и се 
надявам на разбиране и съдействие.
Г-жа  Ел.Христова:  Поискахме  и  имахме  среща  с  г-н  Тодоров,  директор 
Информационно  обслужване  и  технологии  към  СО  .Той  е  разработил, 
според него, невероятен механизъм на  контрол, който според нас няма да 
проработи.  Родителите  са  негативно  настроени,  искат  оперативно 
независим изпълнител,  а  според  г-н  Тодоров  ние  трябва  да  обикаляме 
общинските съветници и да искаме от тях да правят проверки на работата 
на  неговата  дирекция,  ако  имаме  съмнения.Трета  година  имаме 
непрозрачност при приема на децата и реалните списъци на приетите деца 
в детските градини, а г-н Тодоров смята, че цялата информация трябва да 
се пази и събира в общината, която сама да си прави класиранията. Когато 
имаме информация за технически проблеми в системата ние реагираме и 
подаваме информация към изпълнителя, за да се вземат мерки. Имало е 
бъгове в системата и ние не отричаме това,  но е факт че към момента 
родителите  имат  доверие  само  при  приетите  деца на  класирането  по 
общия  ред.  Г-н  Тодоров  каза,  че  ще  има  търг  за  нова  информационна 
система.  Притеснява  ни  че  заданието  за  тази  система  даже  не  сме  го 
виждали, да не говорим за това да дадем коментари по него. Според г-н 
Тодоров по-евтино ще стане, ако поддържането на системата  се прави от 
СО, а не от външен изпълнител. 
Г-жа Минчева - Има противоречие в думите Ви- при нас има и сигнали на 
родители за проблеми в системата, чисто технически.
Надяваме  се, че нещата ще се развиват добре и ИСОДГ ще се развива 
нормално  и  в  интерес  на  деца,  родители  и  служители  на  детските 
заведения. Отново ще настояваме за публично класиране, но не можем да 
останем неинтегрирани. 
Г-жа Ел. Христова: Интеграцията не зависи от това дали системата ще се 
поддържа  от  СО  или  от  независим  изпълнител.  Нямаме  нищо  против 
интеграцията на ИСОДГ.



Обсъдени бях и новопостъпилите молби от родители:

8.Молбата е от Зоя Ценова Славеева-баба на две деца- Васил Найденов и 
Цветослав  Найденов,  родени  през  2009  и  2004  год.Тя  е  дългогодишен 
педагог , директор на малко защитено училище в Горна Малина. Моли за 
съдействие  малкото  дете  да  бъде  прието  в  яслената  група  на  ОДЗ 
61”Шарено петле”,  където в момента баткото посещава предучилищната 
група.
 
Комисията:  По общия ред.

9.Молбата е от Искра Заркова Кирилова. Детето и  е било прието в ОДЗ 73 
в резервите. Пропуснали записването. Моли за съдействие да бъде прието 
в някое детско заведение.

Комисията: По общия ред

10.Писмото  е  изпратено  от  дирекция  ”Социално  подпомагане”-Лозенец, 
която работи с малолетното дете-Ивайла Миткова Димитрова ма данни за 
родителите.  С  оглед  постъпване  на  работа  на  майката,  АСП  моли  за 
съдействие за записване на детето в ОДЗ 18.

Комисията: Да се напише писмо до АСП с  покана за разговор на майката. 
Не е ясно дали детето има профил в системата. 

До следващата среща на 16.12.2010 г. от 10.00 часа.
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