
Днес 27.02.2008 год. в Дирекция „Образование”се проведе редовно заседание на работната 
групата по проблемите на информационната система за прием на децата в детските градини в 

София .Присъстваха : 

 

1. Г-жа М.Минчева – Директор на дирекция „Образование”-председател на комисията. 
2. Г-н П.Хаджигеоргиев – експерт към Дирекция „Образование” 
3. Г-жа Ст. Балева – председател на Сдружението на директоритев средното образование в 

РБ и директор на ОДЗ №8, район „Красно село” 
4. Г-жа Н.Пачаджиева – директор на ОДЗ „Сребърни звънчета” р-н „Овча купел” координатар 

р-н Овча Купел към СРСНПРБ 
5. 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 и директор на ЦДГ 
№ 55 , район „Слатина”  

6. Г-жа Езекиева – член на сдружението на директорите в средното образование в РБ и 
директор на ЦДГ № 54 ,район Слатина  

7. Г-жа Каменова – член на сдружението на директорите в средното образование в РБ и 
директор на ЦДГ № 54 ,район Слатина 

8. Гжа Ив. Харбалиева – координатор р-н Красно село към Съюза на работодателите в 
системата на народната просвета в РБ 

9. Г-жа Цвета Бресничка - член на Асоциацията „Родители „ 
10. Г-жа Тяна Димитрова – член на сдружението „Настоящи и бъдещи майки „ 
11. Г-н Ангел Стефанов – обществен посредник на СО  
12. Г-н Николай Белалов- Председател на „Дискусионен клуб за социална местна политика” 
13. Иво Лилов –  
14. Златина Станкова – член на Асоциация Родители , клуб на „Многодетните майки” 

 

Темите за разискване на срещата са : 

1. Критерии за прием на децата в детските градини – възможности за обогатяване на 
критериите за прием на деца с оглед доразвиване на информационната система и работата 
й в бъдеще 

2. Обсъждане на възможности за определяне на подходящи терени за строеж на нови детски 
градини. 

3. Възможности за стартиране на процесите по записването на децата, родени през 
2002,2003,2004 година при наличие на свободни места. 

 

 

Г- жа Минчева предостави справка за строителство на нови детски градини на свободни 
общински терени със средства от СОПФ за 2008 година.  

Г-жа Балева посочи, че подкрепя предложението да заработи информационната система за 
обслужване на детските градини в частта за прием на децата родени 2002, 2003, 2004 год. Тава е 
необходимо поради факта, че има свободни места за посочените възрасти, поради една или друга 



причина, а именно заминаване в чужбина, заминаване в провинцията или други основателни 
такива.  

Г-жа Брестничка предложи да се изчака одита на системата и тогава да се даде тази 
възможност. 

Г-н Хаджигеоргиев смята, че няма проблем да заработи информационната система за 
обслужване на детските градини в частта за прием на децата родени през 2002, 2003, 2004 год. 
Поради големия брой дублирани ЕГН-та, подадени от системата Админ-Л (около 2000 на брой) 
това ще даде възможност да се изчистят многократно местените деца, които фигурират във всяка 
една детска градина, в която са били. 

Г-жа Балева изтъкна, че има градини, в които е необходимо да се започне приема на деца 
родени 2002, 2003, 2004 г. поради факта, че средната месечна посещаемост, съгласно Наредба № 
7/2000 г. и Решението на СОС пада под нормативно определената. 

Г-жа Бресничка отново подчерта, че е необходимо да се изчака одита на системата и тогава да 
се стартират процедурите по записване на деца, родени 2002, 2003, 2004 година. Постави се и 
въпроса кога ще са готови резултатите от одита. 

Г-жа Минчева посочи, че срокът е 18.02.2008 г. Докладът от проверката е внесен при кмета на 
СО. 

Г-н Белалов посочи, че е важно максимално бързо да се видят свободните места и да започнат 
да се приемат децата. Не е ясно какъв е мащаба на проблема, но ако се търси публично 
парньорство трябва да стане ясно колко са децата, които няма да бъдат приети в детските 
градини. Г-н Белалов настоява максимално бързо да заработи системата.  

Г-жа Зл.Станкова пожела да се разгледа отново въпроса за строежите на детските градини. 
Предостави информация, че в Слатина по градоустройствен план ще се строят 2 градини – едно 
ЦДГ и едно ОДЗ. Тя настоява за среща с г-н Диков относно информация за възможностите за 
предоставяне на терени за строителство на детски градини. 

Г-н Стефанов обърна внимание на предоставената от г-жа Минчева справка за 
строителство на нови детски градини на свободни общински терени.Той изтъкна, че 10 от тях са в 
крайградската зона. 

Г-жа Зл. Станкова посочи, че в действаща градина - в 183 ЦДГ в „Слатина” в момента се 
строи. 

Г-н Иво Лилов пожела да се изяснат доколко са верни обявените места за прием. Има 
разминаване между тези в Актуализираната програма за увеличаване броя на местата в детските 
градини и тези в информационната система. Цифрите касаят директорите и родителите.Той 
предостави свои изчисления за броя на местата според информационната система. 

Г-н Джонев поясни, че разликите в цифрите, посочени в информационната система са 
подадени съобразно изискванията за 25 деца в градинска и 20 деца в яслена група.  

Г-жа Балева подчерта, че има естествено движение на децата в системата и това е 
нормално в тази сфера. Същото е разрешено от ППЗНП - чл.30, ал. 4. Има и нещо друго. Досега 
въпреки действието на Наредба №4, която посочва, че броят на децата в групата може да бъде от 
12 до 22, директорите, влизайки в положението на родителите, приемат по-голям брой деца в 
групите и поради това в Актуализираната програма децата са повече, отколкото в обявените в 



информационната система места. От 2007 г. е в сила и Наредба № 3 на МЗ, където ясно са 
посочени параметрите за всяко едно дете. Директорите са се опитали да спазват тези изисквания. 
Г-жа Балева приветства СО за този опит да покаже цялата картина и трудностите на директорите 
при така създадената ситуация на недостиг на места за настаняване на деца в детските градини. 
За първи път ние ще имаме яснота за реалната ситуация на системата на предучилищното 
възпитание. 

Г-н Хаджигеоргиев поясни, че до този момент се работи със системата Админ С. Децата се 
подават ръчно и има доста дублирани по една или друга причина. Цифрата на децата не може да 
бъде константа. В момента се работи с хипотетични цифри. Трябва да заработи системата, за да 
се изчистят тези дублажи. Има огромно движение на деца. Не е съвсем ясно къде има най-голямо 
натоварване и недостиг на места. Това ще се изясни когато се извърши записването на децата за 
детските градини. 

Г-н Лилов сподели, че според неговите изчисления най-натоварените зони са Младост, 
Витоша, Триадица, Красно село. 

Г-н Хаджигеоргиев настоя за необходимостта от отваряне на системата за децата родени 
през 2002,2003,2004 год. Необходимо е да се направят списъци на приетите деца на първи етап. 

Г-жа Балева също приема тезата за тръгването на системата за посочените възрастови 
групи. Освен това е необходимо информационната система да е отворена непрекъснато. 

Г-жа Бресничка постави въпроса какво ще се случи с децата, родени през янури,февруари 
и март 2006 година. 

Що се отнася до децата, родени през м. януари, февруари и март 2006 год. е разбираема 
тревогата на родителите, но ако се разреши приемът на деца от 2 год. в целодневните детски 
градини, ще има възможност да се сформират така нар. вариантни групи. Необходима е промяна 
на закона и подзаконовите нормативни документи, касаещи възрастовия период за приемане на 
децата в детска градина. Това становище споделят и научните работници от катедра 
Предучилищна и Начална училищна педагогика. В тази връзка г-жа Харбалиева изчете становище 
на директорите. 

Г-жа Минчева насочи работната група към темата, свързана с обсъждане на критерии за прием на 
деца в детските градини с оглед развитие на системата в бъдеще. 

Г-н Лилов предложи две посоки: 

1. Критерии за новопостъпващи и ясни правила. 
2. Критерии за дете, идващо от друга детска градина. 

Необходими са ясни правила. 

Г-н Хаджигеоргиев изрази мнение, че преместването на децата от една градина в друга ще 
може да се следи много ясно чрез системата и да се избегнат дублираните деца. До сега такава 
яснота нямаше. 

Г-н Белалов изтъкна, че не е спешен въпросът с преместващите се деца. Той предложи 
това да се обсъжда след два месеца. 



Г-н Стефанов предложи като допълнителен критерий за прием на децата в детските 
градини на територията на Столична община да бъде адресната регистрация - поне една година. 
Да се прави излючение само за студентите. 

Г-н Белалов подкрепи идеята за необходимостта от регистрация на родителите в София 
поради една важна причина – същите да си плащат данъците в столицата. Така ще се проследява 
и движението на децата и нуждата от детски градини. Това натрупване на неизвестен брой хора, 
които лавинообразно нарастват е застрашително и няма да може да се разреши в близките години 
проблемът с недостига на места в детските градини в София. 

Г-жа Бресничка посочи, че при едно зряло общество предимство имат по-слабите. 

Г-н Стефанов изтъкна, че СО има отговорност към жителите на София, към тези, които си 
плащат данъците в столицата. 

Г-жа Минчева предложи да се предостави на г-н Диков информацията, подадена от 
родителските организации относно свободни терени за строителство на детски градини и да се 
насрочи среща с него. 

Г-н Белалов посочи, че е необходимо много ясно да се посочат местата, на които ще се 
строят тези 60 градини. Къде ще има МОЛ, къде ДГ, къде училище или парк. След това ще се 
търсят частни партньорства, пари от Еврофондове и пр. Трябва да има яснота: тази сграда е на 
общината, тази - на държавата, тази - реституирана. Трябва да има цялостно предложение, за да 
може да се работи по план.  

Г-н Хаджигеоргиев посочи, че в момента има такава процедура. Желателно е да се планира 
на основание на реални нужди. Да се предлага алтернатива. Някои родители предпочитат да си 
оставят децата в близост до местоработата, други – по местоживеене. 

Г-н Джонев предложи проектантите на сгради да влючват в архитектурния план, като част 
от инфраструктурата, да поектират и изграждат детски градини, както имат задължения да 
проектират паркоместа. 

Г-жа Пачеджиева посочи, че Дирекция „Образование” разполага с предложения от 
районните администрации относно възможностите за разширяване на така съществуващите сгради 
и откриване на нови места. 

Г-н Джонев направи и друго предложение. В София има много сгради, които са с изградени 
търговски площи. Те ще се явят като излишни предвид реалностите в момента и може би е 
възможно да се превърнат в детски градини или детски центрове. 

Според г-жа Бресничка е необходимо да се предложат алтернативни форми за гледане на 
деца, защото при откриване на детски градни правилата са много сложни и е много трудно да се 
преодолеят изискванията на РИОКОЗ и ПАБ. Например в ЦДГ №168 се затварят апартаментите – 
не могат ли да се запазят за алтернативните форми за гледане на деца? 

Г-жа Станкова попита за корпоративните детски градини. 

Г-жа Минчева отговори, че СО може да окаже само логистична покрепа.  

Г-жа Пачеджиева посочи, че СО - Дирекция „Образование” има волята да се опита да 
разреши проблемите, свързани с предучилищното възпитание и образование в Столична община и 
го доказва със срещи от такъв характер. 



Г-жа Балева обърна внимание, че посочените вече институции за първи път имат волята да 
видят сериозността на проблема и да направят процедурата максимално прозрачна. 

Г-н Стефанов предложи системата да се свърже с данъчната служба и с ЕСГРАОН. 

Г-н Джонев заяви, че е направил постъпки в МОН за предоставяне на данните от Админ С, 
за да се види реалното състояние на броя на децата. 

Г-жа Балева поясни, че според нея развитието на системата ще се състои в това, когато 
детето навърши 10 месеца родителите му го регистрират в системата, заявяват желание за 
определена детска градини и по този начин се разбира какви са нуждите от детски градини и в кои 
райони има необходимост от разкриване на нови места. 

Г-н Белалов посочи, че от направената среща със зам. кмета на община Варна, там 
критерий за прием на децата е и районирането. 

Г-жа Балева изтъкна, че този критерий е остаряла форма. Всеки съвременен човек има 
право на избор и ще държи на това си право. 

Г-н Хаджигеоргиев посочи, че е необходимо в срок да се уведомят родителите, чиито деца 
няма да бъдат приети в детските градини, за да могат те да планират други възможности за 
отглеждане на децата си. В момента се разработва и модел на алтернативна форма „Семейни 
домове”. 

 

След направените дебати групата се обедини около следните решения, обобщени от г- жа 
Минчева , а именно : 

 

1. Да се направи среща с гл. архитект на София – г-н Диков във връзка с терени, 
отредени за строителство на нови детски градини. 

2. Да се обсъдят възможности за отваряне на системата за записване на децата, родени 
2002, 2003, 2004 год. при наличие на свободни в момента места в детските градини. 

3. Да продължи обсъждането на критерии за записване на децата в детските градини. 

 

Работната група се предложи следната тема за следващата среща, която ще се състои на 
12.03.2008 г. в залата на Дирекция „Образование”: 

1. Състояние и действие на информационната система за обслужване на детските градини. 


