
Днес 12.03.2008 год. в Дирекция „Образование”се проведе редовно заседание на работната 
групата за прием на децата от детските градини в София.  

Присъстваха : 

Г-жа М.Минчева – и.д. Директор на дирекция „ Образование „-председател на комисията. 

Г-жа Л. Заркова – експерт към Дирекция „Образование „ 

Г-жа Ирен Николова- експерт към Дирекция „ Образование” 

Г-жа Ст. Балева – председател на Сдружението на директоритев средното образование в РБ и 
директор на ОДЗ №8, район „Красно село” 

Г-жа Н. Кацарска – Нели Кацарска – зам.председател на Столичната организация на Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета в РБ и директор на ЦДГ № 55 „Веселина” 

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 Езекиева – член на сдружението на директорите в средното образование в РБ и директор на 
ЦДГ № 54 ,район Слатина  

Г-жа Каменова – член на сдружението на директорите в средното образование в РБ и директор на 
ЦДГ №162 „ Вихрогонче” 

Гжа Ив. Харбалиева – координатор р-н Красно село към Съюза на работодателите в системата на 
народната просвета в РБ директор на ЦДГ №99 „Брезичка „ 

Г-жа Ирина Якимова – член на сдружението на директорите в средното образование в РБ и 
директор на ЛДГ №134 

Г-жа Цвета Бресничка - член на Асоциацията „Родители „ 

Г-жа Таня Димитрова – член на сдружението „Настоящи и бъдещи майки „ 

Г-н Ангел Стефанов – обществен посредник на СО  

Златина Станкова – член на Асоциация Родители , клуб на „Многодетните майки” 

Г-н Василев – родител  

Г-жа Карагеоргиева – родител 

Г-н Борис Цветков – родител  

Г-н Иво Лилов – родител 

Г-н Явор Джонев – член на съвета на директорите на Сирма груп  

Г-н Стефанов –обществен посредник на СО 



 

Г-жа Минчева предложи да се обсъди извършването на прием на деца в детските градини 
за ІІ,ІІІ и подготвителни групи за попълване на наличните към момента свободни места. 
Аргументите са това са, че движението на децата е динамичен процес и директорите съобщават за 
свободни места по детските градини. 

Срещата с главния архитект на София ще се проведе на 17.03.2008 г. и в тази връзка за 
участие в нея са поканени представители на родителските организации и обществения посредник 
на Столична община. 

Предстои провеждане на семинар с директорите на общинските детски заведения, на който 
ще бъдат обсъдени възможностите за усъвършенстване на информационната система и 
въвеждането на допълнителни критерии за прием на деца в детските градини. 

Г-н Джонев обясни, че отвън погледнато на сайта не се случва нищо, но всъщност се 
работи усилено по системата. Отговаря се на запитванията на родителите. До две-три седмици ще 
има отговор на поставените към системата въпроси. 

Г-жа Бресничка зададе въпроса как ще се извърши приема на деца в детските градини. 

Г-н Лилов сподели, че неговото виждане е, че ако има група с 20 обявени места и детето е 
с вх. № 15, то трябва да бъде прието задължително.  

Г-н Джонев отговори, че има много деца с предимства и входящия номер не е определящ 
за това, че дадено дете ще бъде в списъка на приетите деца за определена детска градина. Не е 
проблем, в момента, когато информационната система подрежда децата според посочените от 
родителите желания да присъстват представители на родителите, директорите и всеки от 
работната група, който пожелае. Това ще осигури прозрачността на системата. 

Г-жа Минчева поясни, че приемането на децата в детските градини ще се извършва при 
досегашния ред и начин – чрез подаване на заявление от родителите при директорите на детските 
градини. Новото е единствено, че регистрацията на децата и посочване на желаното детско 
заведение се извършва чрез информационната система.  

Г-н Лилов направи критика към сайта, към неговата стабилност, сигурност и безотказност и 
пожела той да бъде по-динамичен. Очаква да разбере кои са хакерите в системата. 

Г-н Джонев отговори, че хакерите са предадени на ГДБОП и допълнително ще може да 
предостави информация за тях. 

Г-н Цветков повдигна отново въпроса за несъответствието в броя на свободните места в 
детските градини.  

Г-жа Минчева внесе яснота по каква причина се е стигнало до това несъответствие, а 
именно – в началото са подадени свободни места към месец януари 2008 година, след което е 
направена корекция - за новата 2008/09 година. Движението на децата от една детска градина в 
друга е динамичен процес и ако в момента директорите подадат справка за свободните места, те 
ще бъдат различни от тези, заявени към 04.02.2008 година. Всеки директор носи отговорност за 
подадените от него места, но това, което е важно да се знае, е, че за да могат да бъдат обхванати 
повече деца в детските градини, директорите са завишили броят на децата над определения в 
нормативните уредби.  



Г-н Цветков изрази готовност от страна на общинските съветници да се направи проверка в 
детските градини за броя на обявените свободни места. Необходимо е да има яснота за 
регистрираните и заявили желание за детска градина деца, за да може да се знае какви са 
реалните потребности от нови места, къде и колко детски градини трябва да бъдат построени.  

Г-н Джонев обясни, че след обявяване на списъците на приетите деца за конкретна детска 
градина е необходимо да бъде извършено записването им на място при директора и едва тогава 
може да стане ясно какъв е дефицитът от свободни места. 

Г-жа Илиева сподели, че има информация за приети деца в детски градини през месец 
декември и януари. 

Г-жа Минчева отговори, че ако в дадено детско заведение е имало свободни места, то 
преди старта на системата – 04.02.2008 г. няма законово основание да не бъдат записвани деца. 
При проявени желание от страна на родителите, може да бъде извършена проверка по подадени 
сигнали за нарушения. 

Г-жа Балева запозна работната група с изменението в Наредба № 7 за броя на децата в 
групите, според която нормативът за броя на децата в яслени групи е мин. 8, макс. 18, а в 
градинските групи – мин. 12, макс – 22. По решение на Педагогическия съвет този брой е завишен с 
оглед разрешаване на проблема с недостига на места и удовлетворяване на по-голям брой 
желаещи родители за прием на децата им в детските градини. 

Г-жа Якимова изложи пред работната група, че в системата така са зададени нещата, че в 
специалните детски градини /в т.ч. логопедичните/ в момента могат да заявяват желание всички 
родители. Това, което трябва да се знае, е, че в тези градини приемането на децата се извършва 
след преценка на комисия от специалисти. В тази връзка предложи системата да не позволява на 
родителите сами да посочват желанието си за тези детски градини, а за тях да се приемат деца на 
място в градината след експертна медицинска оценка. 

Работната група се обедини около предложението информационната система да се отвори 
и да се извърши попълване на наличните към момента свободни места в детските градини.  

Набелязани бяха и темите за следващата среща на работната група, която ще се състои на 
09.04.2008 г. от 15.00 часа в Дирекция „Образование”. 

1. Запознаване с одитния доклад от проверка на проведена процедура за възлагане на 
обществена поръчки за изработване, внедряване и поддръжка на информационната 
система, обслужваща детските градини в СО. 

2. Запознаване с предвидените средства за строителство на нови детски градини, 
разширение на съществуващи, разкриване на нови групи в рамките на съществуващия 
капацитет, осигурени от СУ СОПФ. 

3. Обсъждане поетапно отваряне на информационната система за обслужване на детските 
градини за попълване на налични свободни места. 


