
ПРОТОКОЛ №15 
 
Днес, 21.01.2009 год., Дирекция " Образование" се проведе редовно заседание на 
работната група по въпросите&nbsp; на информационната система за прием на децата 
от детските градини в София. Присъстваха:  
Г- жа М. Минчева - Директор на Дирекция " Образование" - председател на комисията. 
Г- н П. Хаджигеоргиев - Гл. експерт към Дирекция " Образование" 
Г- жа Ирен Николова- Гл. експерт към Дирекция " Образование" 
Г- жа Ст. Балева - председател на Сдружението на директорите в средното 
образование в РБ и директор на ОДЗ №8, район " Красно село" 
Г- жа Н. Пачаджиева - директор на ОДЗ " Сребърни звънчета" р- н  
Овча купел, координатар р- н Овча Купел към СРСНПРБ 
Г- н Ангел Стефанов - обществен посредник на СО 
Г- жа Н. Каменова - член на Сдружението на директорите в средното образование в РБ 
и директор на ЦДГ №162 " Вихрогонче" 
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 Съюза на работодателите в 
системата на народната просвета в РБ и директор на ЦДГ № 108, район " Искър" 
Г- жа П. Йосифова – директор на ОДЗ № 48- р- н " Средец", член на Столичната 
организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в РБ 
Г- жа Весела Стефанова - директор на ОДЗ №13 
Г- жа Мутафова - гл. Юрисконсулт ДА Д 
Г- жа Бисера Личева - ДПНО на СО 
Г- жа Антония Атанасова - СНБМ 
Г- жа Цв. Брестничка - Асоциация " Родители" 
Г- жа Надежда Станкова - Агенция за социално подпомагане към Дирекция " Защита 
правата на децата" 
Г- жа Ел. Христова - родител, Представител на Асоциация " Родители" 
Г- н Иво Лилов - родител 
Г- жа Кр. Иванов - родител 
Г- жа Василка Илиева - родител 
Г- н Стефан Пашов - родител 
Г- н Антон Желязков - родител 
Г- н Джонев - представител на " Сирма груп" 
 
Дневен ред: 
1. Обсъждане на предимства и критерии за прием на децата чрез ИСОДГ. 
Г- жа Минчева даде думата на г- н Джонев. 
Г- н Джонев: Искам да ви представя хистограма - симулация на примерно 
разпределение на брои точки събрани от едно дете брой деца , нарастване на общата 
кумулативна сума, съгласно проекта за правилник за прием в ИСОДГ. Базата е 10000 
деца - 50 % без точки за желание. С 3 точки са групата деца / родители с едно 
дете/ около 30 % и имат 50 % шанс да бъдат приети. За всяка градина, за всяка 
опашка ще се направи такава хистограма. 
Г- жа Антония Атанасова: Взет ли е предвид критерий за регистрирано социално 
слабо семейство? 
Г- н Джонев: От анкетата с родителите е взета тази цифра. С 4 точки са 1055 деца, 
с 5 точки са 911 деца, а с 6 точки са 504 деца. 
Г- жа в. Илиева: От къде са взети данните за 2 деца? 
Г- н Джонев: Данните са взети от анкетата с директорите на детски градини. 
Г- н Стефанов: Как е отчетена регистрацията в гр. София? 
Г- н Джонев: Данните са взети от отговорите от анкетата на директорите на 
детските градини. Друг извод, който трябва да се направи е, че почти половината 
от децата са с равен брой точки. Социалните критерии са горе - долу балансирани. 
От 5000 деца 1788 деца са със социални предимства и ще бъдат приети. При равни 



точки трябва да се помисли за нов критерий. Не очаквам голяма разлика от 
различните цифри. 
Г- н Иво Лилов: Единият отрицателен момент е, че някои детски градини са 
изключително натоварени. Ще се получи момент, в който деца с 5 т. или 6 т. няма 
да бъдат приети. 
Г- н Джонев: Всеки родител ще има възможност да види хистограма с реалните 
възможности за прием на детето си. 
Г- жа Н. Каменова: Предлагам да се увеличат точките за близнаците. 
Г- н Иво Лилов: Да се даде по- реален процент за деца без предимства спрямо брой 
свободни места в съответната детска градина. 
Г- н Джонев: Не е ли редно тези, които имат най- голяма нужда да влязат? 
Г- жа Брестничка: Децата със седем точки имат по- голяма нужда, съответно на 
точките. 
Г- н Джонев: Има120 деца със СОП. 
Г- жа Балева: Има случаи на 11 двойки тризнаци кандидатстващи в системата. 
Г- н Лилов: Вие можете да обявите какви деца могат да влязат в една детска 
градина. В квотния принцип са описани нещата едно по едно. Защо не желаете да го 
разгледаме? 
Г- жа Бресничка: В тази детска градина ще класираме само 3 групи деца, а 
останалите? 
Г- н Джонев: При точковата система има реално разграничаване. Имаме две опашки: 
едната група - деца с предимства и втора група - деца без предимства. 
Г- жа Пачаджиева: Аз искам да дам следния пример: Имам 9 свободни места. Колко 
деца ще влезнат предимство? Ясно е, че тези без предимство няма да влезнат. 
Г- жа К. Димитрова: Въпросът е тези деца с равен брой точки, какво ги правим? 
Г- н Джонев: Единият изход е доходът. 
Г- жа Бисера Личева: Не е ли реално да вземем критерий време? 
Г- н Джонев: Няма кой да го направи с критерий време. 
Г- жа Петя Йосифова: Защо да не го направим? Родителят вече е уведомен, наясно е, 
че има проблеми при приема и следи информацията. Например да стане 
кандидатстването по години. 
Г- н Иво Лилов: Във форума //www.bg-mamma.com/site/ за по- малко от ден и 
половина, а именно от12.00 на 19.01.09 г. до 7.00 часа на 21.01.2009 год. 
гласувахме по следния начин: 
- Алтернативен критерий 
- Доход 
- Жребий 
- Период на регистрация 
- Време на заявката 
Общо гласували 123 
За предложенията по регламент общо 18 души ( 14.6 % ) 
За предложенията във форума общо 105 души ( 85,3 % ) 
Искам да кажа за период на регистрация. В общината се води регистър за датата на 
регистрация. Идеята е за една 21 год. жена живяла в София да се смятат 7 по 360 
дни. 
Г- жа Ел. Христова: Ако имаме една 20- годишна майка и една майка на 30 години- 
естествено по- възрастната ще има предимство. Може би, ако имат 15 години 
адресна регистрация, трябва да се броят като равнопоставени. 
Г- н Джонев: По въпроса за времето на заявка. Притесненията ни са системни. Това 
е един процес и аз не желая да ползвам критерий време. 
Ще помислим по предложението за регистрацията. Ако имам число и този критерий се 
възприеме аз заемам неутрална позиция и ако ми се възложи - ще го направя. 
Повечето хора са кореняци софиянци и те не могат да са разграничат по този 
критерий. Не се разрешават проблемите по този начин. Има и друг момент. Може би 
това е дискриминационен момент, сега, когато сме граждани на света. Ще кажат 
юристите. 



Кр. Иванова: Какво са виновни родителите, които имат едно дете и са на 20 
години? Този момент на регистрация е по атакуем. 
Г- н Иво Лилов: На входа на детската градина има 300 деца. Трябва по някакъв 
начин да се измислят критерии, за да се разслоят децата с еднакъв брой точки. 
Г- жа К. Димитрова: Да разберем кои са аргументите против жребия. 
Г- жа В. Илиева: Не вярваме в обективността. И второ този начин не се приема 
психологически. На практика се състезават само тези деца, които са с еднакъв 
брой точки. 
Г- н Иво Лилов: Третият аргумент е социалната страна на въпроса. 
Г- жа Пачеджиева: Вие как си го представяте? Има ли смисъл на входа да стои едно 
дете и да не знае дали ще влезе? 
Г- н Джонев: Аз имам аргумент. Моят аргумент е предвидимост. Класирането става в 
един ден. При никоя система родителят не знае дали ще бъде приет. Информация 
имаме в деня на класиране т. с. на 1 - ви юни тази предвидимост ще се случи. На 
тази дата ще се даде отговор дали детето ще бъде прието или не. Този процес е 
еднакъв и при ръчното приемане и при компютърното. Това са моите логически 
аргументи. 
Г- н Иво Лилов: При всяко едно класиране дали ще има постоянна опашка? Имаме ли 
предвидимост какво ща се случва оттук нататък? 
Г- н Джонев: Що се отнася до непрекъснатото движение на опашките: да ще има. След 
първото класиране ние сме направили ограничение в групите. При класирано дете 
този списък се замразява и не може да се дава заявка за преместване преди 
детето, да е посещавало детското заведение. Иначе няма как да е ясно кога има 
свободно място. 
Г- жа К. Димитрова: Предлагам в момента, в които излезе класирането, да се 
престане с всяко движение на децата. При този недостиг на места аз имам незаето 
място от 15.09.2008 год. Всяко следващо прието дете се оказва, че вече е 
започнало в друга детска градина, а и времето за чакане две седмици е прекалено 
дълго. 
Г- н Джонев: Единственото, което предлагаме да влезнат всички деца в системата, 
за да следим дали това дете е прието някъде в системата. Искам да добавя и още 
нещо по отношение на предвидимостта. Родителите ще имат хистограма къде има 
повече свободни места и къде има по- голяма вероятност да бъде прието детето. 
Съзнавам, че е психологически проблем - приема с помощта на жребий. Тази позиция 
противоречи на обществената нагласа. Няма значение дали ще се организира приема 
за един район или за една възрастова група, при всички случаи има един момент, в 
които родителят ще трябва да натисне един бутон. Основния&nbsp; аргумент при 
жребия е логически. Независимо как ще се организира приема, времето тече 
аналогово. Родителите ще се надпреварват да натиснат един бутон. Времето не може 
да се дефинира сто процента. Кое време - това на компютъра, на ръчния ни 
часовник? Скоростта на интернет доставчиците са различни. Кое е вярното време? 
Има един интервал от реалното време, което ще си мисли родителят, че е натиснал 
копчето&nbsp; и времето на доставяне на заявката. т. с. имаме неопределеност на 
времето на заявката: времето на приемащата система, времето на натискане бутона 
на родителя и реалното време. Могат да се съберат около 10000 кандидати за това 
време да натиснат бутона. Има разлики в 9.01.15.16 и 9.01.15.17. Има разлика от 
физическия пренос на заявката до пристигане на сигнала до адресанта. Новото 
предложение разширява възможността да се получи голяма разлика между 
кандидатите. 
Г- жа В. Илиева : Аз го знам това, но родителите предпочитат времето като 
критерий, вместо жребия. На опашката винаги се нареждат на случаен принцип. 
Г- жа Балева: За да вървят нещата, аз предлагам да почваме по критериите и един 
по един да се обсъждат. И всеки да прави своето предложение. 
Г- н Джонев: Реално всички родители ще се разпределят на случаен принцип, поради 
така изложените аргументи. Приемаме, че фактора време означава жребии, защото 
реално нищо на зависи от родителите. 



Г- жа Краси Иванова: Пак не е така , защото някой родител няма да желае да 
кандидатства. 
Г- н Джонев: Искам да кажа и за последния критерий, а именно, обективност. 
Г- жа В. Илиева: Жребий ще с има при всяко свободно място ли? 
Г- н Джонев: В петък ще замразяваме опашките. Те не се променят. Едната на 
момичетата и другата на момчетата. 
Г- жа В. Илиева: Аз искам да се запише в протокола, че аз не съм съгласна. 
Г- н Хаджигеоргиев: Този критерий за момичета и момчета бе приет по изричното 
настояване на директорите на детските градини. Същото се налага от практиката 
според тях и е по благоприятно от педагогическа гледна точка. 
Г- н Джонев: Има вероятности да се получат групи само с момичета или само с 
момчета. Тази година имаме групи от 20 момчета и 5 момичета в Дружба. 
Г- жа Балева: Да вървим нататък на стр. 3 т. 7 тук имаме противоречие. Гледаме 
версия 7. Децата се заявяват по година на раждане. При навършени 10 месеца за 
ясла и 3 год. за детска градина. 
Г- н Джонев: Моля гледайте версия 8. Искам да продължа по първия аргумент на 
жребия, което води до прозрачност и проверимост. 
Имаме една основна система. Извън нея има 2 други системи. Едното е генератор на 
случайни числа. Другото е регистър. Те са в публичния регистър. Стигаме до 
избор. Всяка комуникация се записва в&nbsp; регистъра. Записва се и точното 
време. Как ще бъде проверен този генератор - графиката трябва да бъде постоянна. 
Може да се проверява всяко действие оттук нататък. При заявка генераторът не 
може да знае за коя градина става дума. Ако има някакво вмешателство или 
разлика, тя лесно ще се хване. 
Г- жа К. Димитрова: Това решение за жребия ще го вземе СОС. Ние трябва да 
разгледаме регламента. 
Г- н Джонев: Аз оборих три аргумента. В нашата система пробиви не е имало. Не е 
имало манипулации. 
Г- жа Б. Личева: В чисто житейски план въпросът с жребия стои, както е 
кандидатстването по време. 
Г- н Иво Лилов: Искам да се запише. Аз предлагам ние, нашата работна група да 
предложи на СОС четири варианта и СОС да реши, как да се действа. Искам да е 
ясно, колко много родители не са съгласни с варианта за дохода да остане, както 
личи и от приложената анкета. 
Г- жа Ел. Христова: Трябва да кажем, за да има информация: 
По т. 1 доход не приемаме. 
По т. 2 фактор време 
Имаме следната ситуация: 
Директорите казват - не 
Родителите са 50 на 50. 
Общината са 50 на 50. 
По точка 3 дата на регистрация: 
Директорите са 50 на 50 
Родителите се разделят Брестничка 50 на 50, сдружението " Настоящи и бъдещи 
майки" са 50 на 50. 
По точка 4. жребий: 
Директорите казват - да 
Родителите - 50 на 50 
Общината - 50 на 50 
Г- жа Минчева: трябва да решим дали ще правим друга работна група или ще 
предложим това на СОС. 
Г- жа К. Димитрова: Искам да се изпише правилно текста в т. 1.4., а именно, 
знания, умения и отношения за предучилищно възпитание и подготовка. По т. 1.6 да 
се допълни, ако или при липса на места. 
Г- жа Каменова: на стр. 1 в Наредба 4 пише, че в децата се изграждат основни 
умения и отношения. 



Г- жа Станкова: по т. 1.5 да се добави или законноустановени настойници или лица 
, които упражняват вид грижа по чл. 26 от ЗЗД. 
Г- жа К. Димитрова : Аз смятам, че трябва да се опише по т. 1.8. текущ прием по-
горе, а не по- долу. В малко градини се започва точно на 15.09. за първи учебен 
ден. 
Г- жа Балева: Имаме учебно време чл. 2 от Закона за народната просвета. 
Г- н Джонев: По т. 8 по предложение на директорите до постъпване на децата в 
първи клас през м. септември. 
Г- жа Каменова: Кой ще променя правилата за всяка година? 
Г- н Джонев: Опитах се да опиша промените, но се губи конкретиката. 
Г- жа Антония Атанасова: Периодите за класиране са много различни. 
Г- жа Минчева: Тези дати не са конкретни. Ние работим цяла година и нямаме още 
конкретни становища. Ако се случи така, че не могат да се спазят конкретните 
дати, ще се получи много неудобно за родителите. Моля, да не се фиксират 
конкретни дати, а те да се определят след приемане на Правилата от Столичен 
общински съвет. Ще се даде достатъчно време на родителите, за да могат да се 
регистрират и кандидатстват преди началното класиране. 
Г- жа Кр. Иванова: А няма ли начална дата за кандидатстване? Родителите имат 
право на предварително кандидатстване. Родителите ще са възмутени, ако не се 
спазят датите. Сега не могат да се сменят датите. 
Г- жа Балева: Моля да се конкретизираме върху материала. Никъде не пише в 
нормативните документи дефиниция на учебно заведение. Но е казано кога 
обучението е задължително в ЗНП. 
Г- жа Бисера Личева: По въпросът за момичета и момчета. Това е въпрос на 
организация. 
Г- н Джонев: Аз считам, че не се нарушава Закона за дискриминацията. Основният 
аргумент е, че това е положително за децата. 
Г- жа Кр. Иванова: В системата е заложено 50 на 50. В момента дали се случва точно 
така? 
Г- н Джонев: Дискриминация по пол се осъществява, ако не са балансирани момичета 
и момчета. 
Г- жа Антония Атанасова: В момента ние гадаем, не работим върху реални цифри. 
Г- жа К. Димитрова: Защо е необходимо да публикуваме броя на децата посещаващи 
детското заведение? 
Г- жа Балева : От съображения за сигурност не е необходимо да се обявява 
присъствието на децата. 
Г- жа Кр. Иванова : Как ще се обяви точния брой момичета и момчета? 
Г- н Джонев: Това противоречи на принципа на прозрачност. Родителите трябва да 
имат яснота колко деца посещават. 
Г- жа Брестничка: Аз как да бъда сигурна, че вие обявявате определен брой места. 
Г- жа Балева : Броя на местата подлежи на проверка. Защо е необходимо да се 
публикува броя на посещаващите деца? 
Г- жа Пачеджиева : Настояваме в сайта да се публикува броя на местата както е по 
Наредба, а именно 22 плюс 10 % по решение на Педагогическия съвет. Това е 
изричното настояване на директорите. 
Г- н Джонев : Махаме за текущо посещаващи т. 2 т5. 
Г- жа Кр Иванова : На какъв интервал се прави актуализация? 
Г- н Джонев: Всеки петък в 18.00 часа. 
Г- жа Минчева : Искам да има в профила на всяко детско заведение изписани 
филиалите. 
По т. 2.9. да се допише година на раждане. 
По т. 2.11 да се допише, че към септември ще има трансформация на групите в 
текущи. 
По. т. 2. 12. решение взема комисия на РИО. 
Г- н Джонев : Изяснено е при желание на директорите филиалите ще се разглеждат по 
отделен начин, като самостоятелни градини за чакащи деца. Ще имат свои опашки. 



Г- жа Брестничка : Предлагам да се групират приоритетно по- високата група. Как се 
определя броя на децата към съответните посочени от вас дати? 
Г- жа Станкова : Това е в зависимост от потребността. 
Г- жа Ел. Христова : Не е ли по - коректно да се напише 2011 год. Трябва да се 
информират родителите на децата с текущ прием, че влизат в сила правилата от 
01.11. 
Г- жа Кр. Иванова Как ще става тази година? 
Г- жа Станкова : Моля, да се вмъкне за родители или настойници по чл. 26 . 
Г- жа Брестничка : Питам защо като има ЕГН, трябва да има дата на раждане и къде 
е родено? 
Г- н Джонев : Това е необходимо, за да се свери информацията. 
Г- жа Ел. Христова : Ако може да се напише някакво уточнение за пощите, които 
могат да се ползват. 
Г- н Джонев: Има проблем с yahoo и dir.bg. Ние говорим с abv. Да има разширение 
за тези, които имат деца. 
Г- жа Ел. Христова: Има няколко частни случая. Хубаво е да се дадат точки и да се 
разрешат. 
Г- н Джонев: От т.3.5 до 3.8 са поставени, за да е ясно кой ръководи 
кандидатстването на децата. 
По т. 3.9. и 3.10 е необходимо да се създаде информативен профил за всеки 
родител. 
Г- жа Кр. Иванова : Ние не можем да определим какво е семейство. 
Г- н Джонев : Няма формален начин да определим какво е семейство. 
На т. 3.12. да се махне правила, а на т. 4.1 да се премахне израза сметка и 
навсякъде, където съществува този израз. 
Г- н Джонев : Ние можем да направим предварително класиране за децата със СОП 
седмица две и ако ни възложат да отразим това със светофарче. На практика 
родителят трябва да попълни въпросника, като отговори на всеки въпрос. По 5.4. 
ще го премахна, защото сме против доходите. Въпросът е в подготовката на текста. 
Аз не се наемам по датата на регистрацията да извърша класирането по т.5.5. 
точките с комисия. Това става единствено от комисия от Дирекция " Образование". 
Нека да се обсъдят сроковете. Да се премисли необходимостта от т.5.6. 
Г- жа Пачаджиева: Ако се приеме съществуването на тази комисия, то тя трябва да 
работи целогодишно. Трябва да обсъдим какво правим със студентите. 
Г- жа Ел. Христова : Предлагам да се присъжда на студентите по 1 точка. 
Студентите автоматично губят точка.( 
( Г- н Джонев: Аз предлагам да се дава точка на редовни студенти и с настоящ адрес. 
Г- жа Балева : Не са равнопоставени. 
Г- н Джонев : Има изключения- за прием на близнаци, тризнаци. 
Г- жа К. Димитрова: Родителите трябва да представят удостоверение за раждане и 
съдебно решение. Системата не вижда починал родител. 
Г- н Джонев : В системата се попълва свидетелството за раждане. Не съм променял. 
Г- жа Ел. Христова : Умножавали се броя на точките при случай на заболяване за 
всеки член на семейството. 
Г- жа Балева : Решението на ТЕЛК е определящо. 
Г- н Джонев : Остава само с протокол на ТЕЛК. 
Г- жа Станкова : Трябва да се обърне внимание за деца в риск и за деца в приемно 
семейство. Документите се преценяват от отдел " Закрила на семейството" и при 
такива случаи, трябва да има съдебно решение. 
Г- жа Ел. Христова : Притеснявам се , че семействата, които могат да се възползват 
няма да разберат, че имат такава възможност. Няма ли опасност да се прескочи 
това дете? 
Г- н Джонев : Съществената разлика е, че тези деца ще влезнат със специален 
списък. 
Г- жа Станкова : Тези семейства се обръщат към нас за съдействие. Ние имаме грижа 
за това. Това става по документи. 



Г- н Джонев : Децата със СОП ще бъдат предварително класирани. Служебното 
класиране ще даде възможност да се види какви деца са класирани. Ще можете да си 
направите сметка да намалите броя на децата по групите. 
Г- н Хаджигеоргиев : Колеги виждате , че регламента рефлектира върху финансовата 
страна на детските заведения. Как ще се разпределите бюджета при 12 деца, 
например? 
Г- жа Балева : Аз приемам по т. 12 да се дадат от 1 до 8 точки, Дирекция 
" Образование" ще има право да приема деца. 
Г- жа К. Димитрова : Колегите от район " Люлин" искат регламент по т. 2 да има 
ограничения. 
Г- жа Минчева : Ние имаме диалог с директорите и родителите и ще прецизираме тези 
неща. 
Г- жа Балева : Предлагам по т. 13 фиксирани по две точки. 
Г- жа К. Димитрова: Ние искаме да мотивираме персонала си. Предлагам 3 точки. 
Г- жа Пачаджиева : Аз предлагам в това число да влезе и медицинския персонал. 
Имам предвид т. 14. 
Г- жа Ел. Христова : Аз също съм за, но във форумите протестират. 
Г- н Джонев : По т. 15 аз съм против. Този проблем може да се реши от комисията. 
Г- жа Антония Атанасова : Аз имам конкретен въпрос: как родителят ще се обърне 
към комисията или към Директора? 
Г- н Джонев : На родителите ще им бъде предоставено това право. 
Г- жа Харбалиева: Предлага по 2 точки на две деца за възрастова група. 
Г- жа Минчева : т. 5.9. да отпадне. 
Г- жа Ел. Христова : Да помислим за децата, които са в чиста ясла. Родителите 
вече са си организирали живота по някакъв начин. Ако детето не тръгне на детска 
градина, ще напуснат работа ли? 
Г- жа Минчева : Да дадем по една точка на децата посещаващи детски ясли, след 
предоставяне на бележка, че са посещавали детска ясла поне 3 месеца към датата на 
кандидатстване. 
Г- н Джонев : Ако говорим за равнопоставеност за всички деца, които кандидатстват 
за целодневни детски градини, то всички трябва да са равнопоставени. Или поне аз 
считам, че трябва да е така. 
Г- жа Харбалиева : Аз съм на същото мнение. 
Г- жа Ел. Христова : Мотивът на родителите ще бъде, че те ако са знаели са щели да 
кандидатстват за детска ясла. 
Г- н Джонев : Да има преценка по критерии 15. т.5.12 да отпадне и да остане само 
административната отговорност. 
Г- н Джонев : Да се коригира т.6.7. Ако бъде прието детето едновременно в текуща 
и в септемврийска група, системата ще избере текуща група. 
Г- жа К. Димитрова : Т.6.9. Не бива да остане. Предвид кризата с места е 
необходимо да се премахне тази практика. Нека да се спрат на конкретна градина. 
Г- жа Пачаджиева : Т.6.11 е отговор на наказателната мярка. 
Г- жа Минчева : Не може системата автоматично да класира децата със СОП. Не 
всички детски градини имат условия да приемат такива деца. Не ми е ясно на какъв 
принцип системата ще ги разпределя по градините. 
Г- жа К. Димитрова : Как да определим кои точно деца ще бъдат в едната или в 
другата градина? 
Г- н Джонев : Не успях да взема конкретно решение. 
Г- жа Мнчева : Трябва да дадем възможност съгласно действащата нормативна уредба 
приемането на тези деца да се извършва от директора на съответното детско 
заведение. 
Г- н Джонев : Не е незаконно по формален начин да се разпределят децата. 
Г- жа Кр. Иванова : Може би трябва да се изслушат родителите. 
Г- жа Н. Каменова : Това е такова нещастие и трябва да сме много внимателни. 
Г- жа Балева : Законът не третира тези случаи детайлно. За деца диабетно болни не 
се предвижда отделна сестра да ги наблюдава. 



Г- жа К. Димитрова : Има случаи на деца с изключително тежки хранителни 
алергии. Необходимо е специално внимание - нямаме такива ресурси. 
Г- жа Пачеджиева : Да се публикува в системата съобщение за това и да са спокойни 
родителите. 
Г- жа Балева : Махаме този текст и остава само специалната комисия. Остава т. 12. 
Г- жа Минчева : Специализираната 12 детска градина минава в ЦДГ. Може ли 
системата да разпредели децата със СОП там? 
Г- жа Балева : Текст 6.14 да отпадне. Правата да останат в т.12 и по Ваша и наша 
преценка да се решава какво да правим. 
Г- жа Харбалиева : Може ли приема да стане 1 месец предварително, за да има време 
да се реагира адекватно. 
Г- н Джонев: Предлагам да се иска допълнително финансиране за учители, които де 
се грижат за деца със СОП. 
Г- н Хаджигеоргиев : Аз имам предложение. Необходимо е и държавата да помогне в 
този случай. При такава ситуация, ако се приемат 12 деца в група при 2 деца със 
СОП, то тогава още 600 деца ще останат извън детските градини. Необходима е 
помощ от страна на държавата за кадри и финансирането им. 
Г- жа Кр. Иванова: Защо да се грижи държавата, като детската градина не е 
задължителна. Детските градини не са задължителни за всички деца. Защо да е 
задължителна за децата със СОП? 
Г- жа Балева : Може би трябва да се насочват 5-6 годишните деца към училищата? 
Г- жа Христова : Може би трябва да се каже, че не може да се приемат всички деца? 
Г- жа К. Димитрова : Какво е краят на работния ден?Тук се изисква в края на 
работния ден да се записват децата в сайта. Освен това здравните документи не е 
необходимо да се представят при записването. 
Г- жа Минчева : При записването директорът запознава родителите със списъка от 
медицински документи, които трябва да се представят при постъпване на детето. 
Г- н Джонев Точка 9.1. е, за да се ограничи пазаруването на места. Комисията може 
да позволи детето да се премести, тъй като се намират основателни причини за 
това. 
Г- жа Пачеджиева : Да отпадне понятието досие. Да се използва - лична папка. 
Г- жа Минчева : По т.10. т.2 необходимо е да се споразумяват за необходимите 
документи. По т.10.1 да отпадне. По т. 10.2 не е необходимо. 
Г- н Хаджигеоргиев : Ако Педагогическия съвет реши, а именно без уважителни 
причини. 
Г- жа Балева : Да се изпише могат. 
Г- н Джонев : Да можем да го изпишем като решение на Педагогическия съвет. 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 17.30 часа. 
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