
ПРОТОКОЛ № 17  
 
Днес, 08.06.2009 год. В Дирекция ” Образование” се състоя редовно съвещание на 
работната група за прием на децата в детските градини. 
Присъстват: 
 
Г- жа  М. Минчева -  Директор на дирекция ” Образование” 
Г- жа Лора Заркова - Гл. експерт към Дирекция ” Образование” 
Г- жа Ирена Николова  - Гл. експерт към Дирекция ” Образование” 
Г- жа Шопова- Гл. експерт към Дирекция ” Образование” 
Г- н П. Хаджигеоргиев - Гл. експерт към Дирекция ” Образование” 
Г- н Ем. Миков  - 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. 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  П. Йосифова - директор  на ОДЗ № 48- р- н ” Сердика”, член на Столичната 
организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета  в РБ 
Г- жа Нели Кацарска - зам. председател на Столичната организация на Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета в РБ и директор на ЦДГ № 55  
” Веселина” 
Г- жа  Н. Пачеджиева - зам. председател на Столичната организация на Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета в РБ и директор на ОДЗ №33 
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 Ел. Христова  - родител 
Г- жа С. Конакчиева - родител 
 
Г- жа Минчева откри срещата, като благодари на работната група, назначена със 
заповед на Г- н Кмета на СО г- н Борисов, за ползотворната работа през изминалия 
период и за успешно проведения прием на деца, родени 2006 год. 
Докладвам за постъпили молби за съдействие при настаняване на деца в детската 
градина. 
Всички случаи, които докладвам са проверени, а именно кои са децата и защо им е 
отказано да бъдат приети в детски заведения : 
 
Искам да съобщя, че на последното извършено класиране 370 кандидатури са 
премахнати, поради това че родителите не са ги записали в определения срок. В 
това число са и тези отказани от родителите 500 места участвуват във второ 
класиране. 
Г- жа Ел. Христова : Ние имаме информация, че договорите на ЕСПА и други частни 
училища са изтекли  и са преподписани. 
Г- жа Минчева : Там, където е настанено частно училище и договорите изтичат м. 
ІІІ, ІV, то те се освобождават след края на учебната година. Такъв е случая и в 
Студентски град. За цялата година говорим, че ще открием 1500 места. Започнахме 
и имаме 64 нови групи. 
Г- жа Пачеджиева :  Родителите питат за разширение в ОДЗ № 33  през 2010 година. 
Има ли информация? 
Г- жа Шопова: На този етап през 2010 г. ще се довършат започнатите детски градини 
и допълнително ще се разглеждат нови предложения. 
 
Да преминем към молбите за съдействие: 



Ростислав кандидатства за 74 ОДЗ. В социалните  критерии последното прието дете 
е с 8.3. точки. 
Г- н Хаджигеоргиев: 
В деня, в който имаше класиране се е получило това. Има вкарани промени ръчно. 
Корекцията е направена в рамките на необходимото време. 
Г- жа Ел. Христова : Като правите проверки &ndash; кой е потвърдил за промяната? 
Г- жа Минчева : Промяната е от системата. 
Г- н Хаджигеоргиев: Не е теглен жребий за това дете. Допусната 
е грешка, трябва да се приеме. Тук има възможност. 
Г- жа Минчева: Имаме дете Виктория с 10.1. точки. Системата 
е допуснала грешка. Има приети деца с 8.1 точки. 
Г- жа Христова : Имаме случай на манипулация на профили. Искаме писмено 
становище, че не може да се манипулира профила. Допускаме, че има родители, 
които са манипулирали профилите си преди и след приема. 
Г- жа Минчева : Когато в детското заведение има 7 места по социални критерии и 8 
по общи в такъв случай близнаците нарушават  квотата за деца по общи критерии. 
Става дума за ОДЗ №67. 
Г- н Миков: Имаме си становище за близнаците и го спазваме. 
Г- жа Ел. Христова : За ЦДГ е ясно, но в ОДЗ  как ще постъпите? 
Г- жа Балева : Говорим за приема сега, защото ще имаме проблеми с децата със СОП. 
Аз разбирам проблемите на родителите със социалните случаи, но системата отчита 
40 на 50 %, а те трябва да се разсеят. 
Г- н Хаджигеоргиев: Доколкото си спомням на заседание на работната група се прие 
това решение за квотата на социалните случаи. Приеха го и директорите и 
родителите. 
Г- жа Ел. Христова : Квотата беше предложена от Иво Лилов. 
Г- жа Каменова: Нещата вече са одобрени и работят. Сега да се концентрираме върху 
конкретната работа. Аз предлагам да се приеме това дете. 
Г- жа Минчева: Родителите на осиновено дете молят за прием на дете в детска 
градина. Майката е на 39 години. 
Г- жа Ел. Христова : Това дете получава точки в системата. 
Г- жа С. Конакчиева: Това дете има същите права като останалите. Тежко е да се 
каже, но такива са правилата. 
Г- жа Минчева : Едно дете кандидатства  за ОДЗ №8. Майката е в неплатен отпуск. 
Описва колко е тежко положението на родителите на съпруга, а семейството живее 
при бабата и дядото. 
Г- жа С. Конакчиева: Много е тежко положението на семейството и ние  ги разбираме. 
Не бива обаче да се прави прецедент. Има много такива случаи, но в условията на 
недостиг, трябва да се придържаме към правилата. 
Г- жа Ел. Христова: Много майки ще напуснат работа, защото няма кой да им гледа 
децата. 
Г- жа Минчева : Случай за ОДЗ №56. Вместо 7 деца по общи критерии са приети 5. Тук 
отново родителите описват колко им е тежко положението. 
Г- жа С. Конакчиева: Идентичните случаи, трябва да се решават по идентичен 
начин. Ако има възможности, по преценка на директора нека се приеме детето. 
Г- жа Минчева : Има постъпила молба  от отдел Закрила на децата.  Децата са от 
Дружба. Трябва да бъдат настанени в района. 
Г- жа К. Димитрова: Трябва да се проверят най- близките детски заведения. 
Г- н Миков : Ще поискаме допълнителна информация. 
Г- жа Минчева : Тук има две молби за ОДЗ №73 и ЦДГ №139 детски заведения, но не 
са проверени случаите. Ще останат за следващия път. 
Г- жа Лора Заркова: Искам да отбележа, че в системата е допусната техническа 
грешка за ЦДГ №139 вместо 5 свободни места за деца родени 2006 год., има обявени 
свободни места за 2005 год. Жалбата на майката е, че детето е родено 2005 год. и 
иска да бъде прието, но няма места. 
Г- жа Минчева: Молба за ЦДГ №99. Родителите описват тежко положение и как майката 
трябва да започне работа. 



Работната група : По правилата няма как да се подходи по различен начин - няма 
възможност. 
Г- жа Минчева : Има подадена  молба за дете, за което се грижи лелята. Необходимо 
е да се провери детето има ли родители и как реално стоят нещата. Къде са 
родителите? 
Г- жа Петя Йосифова : Г- н Джонев предполагам ще може да отговори на този въпрос. 
Г- н Хаджигеоргиев : В системата разчитат, че на 99 % от случаите им е отговорено 
индивидуално. Ще обърнем отново внимание на работещите в системата. 
Г- жа Минчева : Постъпила молба от родител на две деца : имат дете на 3 месеца и 
дете на 1 година и 3 месеца. Предвид това, че и двете са малки много е трудно на 
майката да извежда и двете деца на разходка, и те на практика са затворени в 
дома си. Молят поне едното от децата да се настани в детско заведение ОДЗ №14. 
Работната група : При възможност от детското заведение. 
Г- жа Минчева : Постъпила е молба за ОДЗ №81. Пишат, че детето е ощетено от 
системата при приема. 
Г- жа Ел. Христова : Да, за този случай детето, трябва да се компенсира. 
Г- жа Минчева : Постъпила молба за две деца близначета, кандидатстващи за  
ЦДГ№87. Майката не донася декларация по чл. 50 и временно изпълняващата не 
записва децата, грешката е на временно изпълняващата директорка. Направихме 
консултация с Я. Джонев и с НОИ. Може да бъде представена бележка от НОИ. Майката 
е представила такава и децата трябва да бъдат приети. 
Г- жа Заркова : Трябва да се реши случая в интерес на родителя. 
Г- жа Минчева : Олимпия има 8.1 точки. 
Няколко деца са влезли с 8 точки. 
Трябва да се провери този случай- има неясноти. 
Г- жа Кацарска : Трябва много внимателно да се проверяват случаите, има много 
некоректни родители, които си позволяват да декларират недоказуеми предимства. 
Необходимо е да се отчете факта, че директорите стриктно следят за документите и 
това може да се проследи по отказаните случаи. 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 


