
ПРОТОКОЛ №5 

  

  

Днес, 09.04.2008 год., в  Дирекция „Образование” се проведе редовно заседание на 
работната група по информационната система за обслужване на детските градини в София. 
Присъстваха : 

  

  

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

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

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

Инж.Шопова – 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-н П.Хаджигеоргиев – Гл.експерт към Дирекция „ Образование” 

Г-жа  Н. Пачаджиева - член  на Съюза на работодателите в системата на народната 
просвета в РБ и директор на ОДЗ №33 „Сребърни звънчета” 

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 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  Цвета Бресничка -  член  на  Асоциация  „Родители” 

Г-жа  Н. Димитрова – член на Сдружението „Настоящи и бъдещи майки” 

Г-жа Златина Станкова – член на Асоциация” Родители” и на „Клуб на Многодетните 
майки” 



Г-н Николов – родител   

Г-жа  Ел. Стоилова – директор  

Г-н Н.Белалов – Председател на „Дискусионен клуб за социална местна политика” 

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 Александрина Колева-директор на ОДЗ № 46  

Г-жа Белева - родител  

Г-н Борис Цветков – общински съветник 

Г-н Иво Лилов – родител, компютърен специалист 

Г-н Явор Джонов – член на Съвета на директорите на Сирма груп  

  

Г- жа Минчева  откри срещата като предложи да се разгледат  следните  въпроси : 

  

1. Да се запознаят присъстващите с Одитния доклад на комисията, назначена със 
заповед на кмета на СО, извършила проверка на информационната система за 
обслужване на детските градини 

2. Обсъждане на поетапното отваряне на информационната система за обслужване на 
детските градини за децата, родени през 2002,2003 и 2004 година, при наличие на 
свободни места За родените през 2005 и 2006 година  сроковете остават същите. 

3. Проведена среща с гл. архитект на София. 

     4. Запознаване с инвестиционната програма със средства на СУ СОПФ.  

  

Г-жа Бресничка : Имам предложение да се обсъдят въпросите със задържане на персонала 
в детските градини и яслите. Вече има подадени колективни оставки в отделни детски 
ясли. 

Г-жа Минчева: За съжаление, не е в моята компетенция да разреша въпроса с ниското 
заплащане на медицинските сестри. Ние можем да направим предложение, какъвто е 
случаят с направените предложения за промяна в Наредба №3 на МЗ. Проблемът за 
персонала е както в детските ясли, така и за детските градини. 



Г-жа Минчева запозна работната група с  одитния доклад и го предостави на участниците 
в срещата да се запознаят с него.  

Г-н Белалов : Този Одитен доклад е все едно, че ако една сграда падне, счетоводството 
казва, че всичко е платено, а не защо е паднала сградата. Чакахме Одитния доклад, за да 
вземем решение. Докладът не казва нищо. На нас спешно ни е нужно да направим 
класирането. До ден, два, три да е ясно колко човека влизат, колко човека чакат. Ние 
чакахме няколко месеца. Не е едно и също да чакат 8000 човека за места. Формално има 
разлика от 2000 места в легловата база. Всеки иска да знае дали детето му е прието, дали 
да напуска  София или пр.. 

Вторият въпрос - Майките искат да правят проверки. Съгласен съм. Ние няма какво да 
проверяваме. Миналия път се твърдеше,че може някои деца вече да се настаняват, не 
можем да променяме правилата. Трябва да се реши проблемът с реда на предимствата. 
Спешно това трябва да се направи. Днес г-н Цветков е бил в една частна детска градина.Те 
също чакат да се реши политиката. След като настаним хората ще видим какви терени 
могат да се дадат. За мен 22 терена са много малко.Бойко Борисов каза, че ще построят 60 
детски градини. 

Последното, което казвам е, че с приемане на плана се поставя мораториум  за отдаване на 
терени. Аз не съм сигурен, дали е така. 

Г-жа Минчева: След извършване на одита, на база констатирани пропуски кмета на 
Столична община освободи от длъжност директора на Дирекция „Образование” - г-н 
Камен Йорданов. Със Заповед на кмета е назначена комисия от експерти и общински 
съветници, които да извършат детайлен анализ на изпълнението на проекта от „Сирма-
груп”.  

Ние ще имаме представа колко деца ще влязат в детските градини едва след извършване на 
записването им. Това ще става по предварително обявените срокове в системата, на място 
в детските градини и ще се извършва от директорите – така както е било досега. Ние не 
променяме начина на записване на децата.  

На предишната среща аз ви представих Актуализираната програма за увеличаване местата 
в детските градини , която е приета от СОС на 13.03.2008 г.. В Програмата - т. 2 - Други 
мерки - е посочено, че се въвежда мораториум върху отдаването на помещения под наем в 
детските градини. Аз мога да кажа, че СО е предприела необходимите мерки за 
освобождаване на отдадените под наем помещения в детските градини /дори и там, където 
договорите все още не са изтекли/. За 2008 г. СОПФ отпуска средства най-вече за детските 
градини: 

- Разширение на детските градини – 16 млн.лв. 

- Строителство на нови детски градини на мястото на пожароопасни постройки с 
възможност за разкриване на нови места – 15 млн лева. – Разкриване на нови групи - 1 
млн. лв.  



- Строителство на нови градини. 

Предлагам на инж. Шопова – Гл.експерт - да отговори на Ваши въпроси. 

Г-жа Шопова: Искам да вметна, че изпълнението на тази Програма   е свързана с няколко 
дейности, които ще изброя : 

І-ва дейност-основание за изпълнение при изтекъл срок на договор на ЧДГ, фирми и др. в 
общинските сгради 

ІІ дейност - предварително прекратяване  срокове на договори  - такъв е случаят с ОДЗ №7. 
За такива случаи сме поискали средства в размер на около 1 млн лв.  Разкриваме 2 групи. 
Повечето са осигурени и готови да стартират 

ІІІ дейност – разкриване на нови групи.  

ІV дейност – разширение на 12 съществуващи детски градини  

V дейност – строителство на нови детски градини: м. май стартира строителството на 3 
детски градини, а именно р-н „Красно село” – „Плавателен канал” – 6 групна градина, р-н 
„Оборище” - 5 групна градина, р-н „Люлин” – 8 групна градина. 

През месец септември ще започне строителството на още две детски градини в р-н 
„Слатина” – 6 групна детска градина, р-н „Красна поляна”- 6 групна детска градина. 

Предстои и строителство на детски градини на мястото на пожароопасни постройки по 
предписание на ПАБ.  

В кв. „Горна баня” ще се достроят помещения и ще има възможност в детската градина да 
се приемат деца и от яслена възраст, т.е. ще стане ОДЗ. Във „Връбница” и” Надежда” също 
ще се достроява. Посочвам, че в кв. „Бенковски” ще се разкрият 5 групи, в ”Лозенец” – 3 
групи, ”Владая” – 6 групи, ”Банкя”– 3 групи,”Илинден” – 4 групи. 

Г-н Цветков: Част от нещата бяха залегнали в Програмата и ние ги  знаем. На кръглата 
маса бяха разисквани проблемите около Еврофондовете. Те дават пари за ремонт, не за 
строеж. Ние трябва да знаем къде не стигат места и кои са най-напрегнатите райони. 
Мисля си, че за разкриването на нови групи могат да се вземат пари от СУ СОПФ. Искам 
да кажа, че има 4-5 изтекли договори, които не са обявени. Единственото, което искаме е, 
да  има яснота и да се настанят децата . 

Г-жа Шопова: Повечето терени имат някакви проблеми със собствеността. Моля да се 
прояви разбиране. Много сложни и продължителни от техническа гледна точка са 
 процедурите. 



Г-жа  Станкова : Искам да кажа по повод терените. Като бяхме при гл. архитект се каза, че 
има нормативни актове, стига те  да се спазват -  в закона пише на колко жилища трябва да 
има и детски градини. Излиза, че спазваме ли закона, няма да има проблеми. 

Г-н Белалов : Далеч съм от мисълта, че можем да разрешим проблема. Взето е решение за 
МОЛ до Южния парк – това е политическо решение.Това е реплика по принцип. 
Гл.архитект, както намира терени за строеж на Билла, да намери място и за детски 
градини. Кметът на Варна е намерил от Еврофондове 8 млн. лв. и са планирали до година, 
две излишък от  около 1000 места. Въпросът ми е колко детски градини могат да разчитат 
на Еврофондове и тези пари -15 млн. лв. колко ще се оползотворят и как? Коя детска 
градина ще се построи за 15 дни. И в тази посока дали ще има реално изградени детски 
градини . 

Г-жа Шопова: В  СО  се създаде такова звено. Дирекция „Инвестиция и инвестиционна 
политика” работи по посока усвояване на пари от Еврофондовете. За пилотната градина в 
Казичане строителят обяви 123 дни. Това са съвършено нови материали. Изготвихме 
документи и тръгна процедурата за  5 сгради, предстои да се изработят още  2. Строителят 
определя 9 месеца. Последните са между 800 и 900 хил. лв..Ние залагаме за  две групи по 1 
200 000 лв. В Казичене излиза по 700 000 хил.лв. на група, като няма вертикална и външна 
планировка, т.е. по 1000 лв. на кв.м.  

Г-жа Ирен Николова: Аз съм съгласна, че гл. архитект на столицата трябва да търси 
терени. Но има много детски градини и училища, които са дадени под наем. Ние, от 
нашата Дирекция, винаги сме давали отрицателни становища при запитване за отдаване 
под наем на детски градини и училища и въпреки това съм свидетел на това, което се 
случи – много отдадени под наем детски градини и училища. Не приемам всички нападки, 
защото за първи път от толкова години се строят детски градини. София се пренасели. 
Строи се много интензивно. 

Г-н Белалов: Било е безобразие - 44 градини да се продадат. Аз мисля, че е по-важно 
кметът да се загрижи за детски  градини, а не да търси място за съда. Сега е остра 
ситуацията, що се отнася до детските градини. 

Г-н Цветков: Гл. архитект казва, че има намерени терени. Могат да се ползват и парковете. 
Изискванията към детските градини са важни, но не са догми, които не могат да се 
променят. От МЗ обещаха да бъдат променени правилата. 

Г-жа Пачеджиева: Аз съм от р-н „Овча купел”. При нас преди години имаше филиали и 
децата бяха настанени в апартаменти. Помещенията бяха малки и поемаха малко деца. 
Нямаха условия за разходки и трудно се извършваше нормален процес.Така че, 
изискванията за нормите за настаняването на децата са важни и  трябва да се спазват. 
Искам да подкрепя г-жа Шопова. Не можем да си представяме, че от м. септември  ще 
могат да се решат тези проблеми и всички деца ще бъдат приети  в детските градини. 
Отново ще има недоволни родители. 



Г-жа Балева: Аз искам да обърна внимание относно откриването на всяка цена на детските 
градини. Трябва да имаме предвид голямата отговорност, която поемаме. Наредбата може 
да се разпише, но трябва да се гледа сериозно, отговорно и позитивно. 

Г-жа Станкова: Какво става с алтернативните форми? Какво  става със записването на 
децата? Какво ще се прави с персонала? 

Г-н Хаджигеоргиев: Искам да върнем темите. Ние сме в консултативна форма. Аз се 
чувствам от другата страна на барикадата. Събрали сме се да разглеждаме, обсъждаме и 
вземем решение  по проблема. Безмислено е да коментираме какво е станало, защо е 
станало. Трябва повече позитивизъм и конструктивност. 

Г-жа Минчева : Давам думата на г-н Джонев от фирма „Сирма груп”. 

Г-н Джонев: Моето предложение към всички присъстващи е на 16. 04. да дойдете в офиса 
на фирма „Сирма груп”, за да ви предоставя сведение за хакерските атаки, извършени на 
04.02.2008 година. 

Г-жа Нинова: Има ли някой в общината, който е длъжен да направи анализ на ситуацията. 
Прави ли се връзка с ЕСГРАОН. Да се знае колко деца има, колко имат нужда от детски 
градини. Колко хора няма да могат да си запишат децата на градина? Колко майки трябва 
да напуснат работа, за да си гледат децата? 

Г-н Хаджигеоргиев: Ако в този момент   в детските градини се запишат само децата от 
София, половината детски градини ще са празни. Няма механизъм, който да проследява 
движението на децата, чиито родители идват от провинцията.  

Г-н Джонев : Въпреки проблемите, възникнали при старта на информационната система, 
ще усетите ползата от сайта.  За да се извърши по-ранно отваряне на системата с цел 
попълване на свободните места в детските градини е необходимо :  

1. Да се отвори системата за директорите, които да актуализират данните  за свободните 
места за втора, трета и подготвителна групи. 

2. На всички родители, заявили предимство, ще се изпратят съобщение да си потвърдят 
предимствата. При непотвърдено предимство детето ще мине отзад на опашката. 

3. От гледна точка на данните, с изключение на 30 случая сме готови. Ясни са и разрешени 
всички останали. 

От ГДБОБ  ни разрешиха да покажем системата. Заповядайте другата седмица - на 
16.04.2008 г. на Цариградско шосе №135 от 14.00 ч. етаж 3 – “Сирма груп”. Искаме да ви 
покажем и алгоритъма  за прием. 

Г-жа Каменова: Много е важно да се удостоверяват предимствата с оригинални 
документи, а при нас да останат копията. 



Г-н Цветков: Важно  да се знае как ще се постъпва при освободените помещения. Там кой 
от опашката ще влезе?  

Г-жа Минчева: Освободените помещения са в конкретни детски градини и там ще се 
записват регистрираните в ИС деца, чакащи за прием в тях. 

Г-н Цветков: Ако има новострояща се сграда и тя става готова. Кой ще бъде в списъка 
първи? Освен това, ако договорът е изтекъл на някоя сграда – има ли се предвид, как ще се 
процедира с кандидатите. 

Г-н Джонев : До м. септември не се очертава да влезе нова сграда.  

Г-жа Шопова : В р-н „Младост” има постигнато споразумение да се изнесе  НАП от  ОДЗ 
№ 39. Поискали сме 2 млн. лв. за отваряне на две нови групи. 

Г-н Джонев: Ако се открива нова детска градина или нови групи, информацията ще бъде 
директно вкарана в информационната система. Ако се открият нови групи в район 
“Младост”, децата, чакащи за прием в детските градини в този район ще бъдат 
пренасочени към новооткритите там. 

Г-жа Станкова: Вече се правят списъци за летния период за затваряне на градините. 

Г-жа Елеонора Стоименова: Правят се списъци да се уточнят присъствията на децата през 
летния период.Трябва да имаме информация, за да се планират броя на групите и текущите 
ремонти. През периода на извършване на основните ремонти детските градини ще 
преустановяват работа, за което родителите ще бъдат своевременно информирани.  

Г-н Иво Лилов: Вие имате едни документи - ние нямаме. Този Одитен доклад ще се 
публикува ли в системата и кога? Ние говорим за Наредба № 3, Наредба №6. Кога ще ги 
видим на сайта? Да ги поставим най-накрая. Вие говорите за 30 случая – неразрешени. 
Миналият път отново за 30, сега пак за 30. Два дни след това виждаме, че в системата 
имаше 109 неразрешени случая. Обяснете го на хората срещу Вас. Искаме един динамичен 
сайт. 

Г-жа Минчева: Нормативните документи, както и друга допълнителна информация за 
родителите /основни ремонти, изготвяне на списъци за присъствие на децата през летните 
периоди, протоколите от заседанията на работната група и др./ ще бъдат качени на сайта в 
най-скоро време /според думите на г-н Джонев това ще стане в петък/. Ако считате за 
необходимо и други неща да бъдат публикувани в сайта, моля да дадете предложения. 

Г-н Лилов: Искаме да има форум. Искаме да имаме отговори на зададените въпроси. 

Г-н Джонев: Това вече е факт. 

Г-н Лилов: Имахте семинар на Боровец. Искаме да знаем какви решения са взети там. 



Г-жа Минчева: На Боровец с директорите се обсъди хода на информационната система в 
бъдеще – идеи за нейното усъвършенстване, какви да бъдат новите критерии за прием на 
децата в детските градини. Направиха се предложения за промяна на Наредба № 3 от 
5.02.2007 г. на МЗ. Взе се като решение да се отвори информационната система и да се 
извърши записване на деца за детските градини, където има наличие в момента на 
свободни места. За тази година няма да има промяна в предварително посочения ред за 
приемане на децата.  

Г-н Иво Лилов: Ако има публикации и родителите ще имат възможност да помагат. 
Въпросът е да се каже за 2008 г. колко деца ще влезнат, колко свободни места ще се 
разкрият. 

Г-жа Нинова: Първият въпрос е със статистиката. Защо в сайта пише, че записването ще 
става м. май. Нали сайтът е направен да подпомага. Програмата трябва да следва 
технологичните новости. 

Г-жа Минчева: Сроковете за записване на децата са съобразени със сроковете през 
миналите години.  

Г-жа Нинова: За моето дете аз и сега не мога да си реша проблема. Друг въпрос: 
Предвижда ли се в новата система да имам право да избирам в коя група да кандидатствам 
Аз нямам право сега да влезна в по-голяма група, а детето ми е достатъчно добре развито. 

Г-жа  Балева: Разбираме Вашия въпрос, но в нормативните документи  е посочено, че 
детето постъпва в първи клас в годината на навършване на 7 год. 

Г-жа Бресничка: Не можете да запишете детето си в друга по-голяма група, защото то на 
практика заема място на дете, на което му е времето да влезе в детска градина, т.е. в 
годината, когато навършва  3 години. При тази липса на места, децата трябва да влизат по 
право. Когато има достатъчно места, ще имате възможност на избор. 

Г-жа Нинова: Ние, родителите сме много идейни. Можем да дадем много съвети. Защо не 
се обръщате към родителите за съвети? 

Г-жа Минчева: Тази работна група е създадена по инициатива на родителските 
организации, с участието на техни представители, както и на родителите. Тя е отворена за 
всеки, който желае да присъства и да даде предложения за работата на информационната 
система.  

Г-н Белалов: Аз предлагам да приключваме. Правя формално предложение да се съберем 
следващата седмица и да отговорим на няколко въпроса: 

-  колко са наличните места 



- колко недостигащи има, за да може нататък да се  търсят терени.Така виждам пътищата 
за разрешение. Сега  ситуацията е съвсем друга. Ако е възможно да се подсигурят три 
проекта с по-добри бюджети.  

Г-н  Джонев : Ясен е дефицитът   по райони. Ние сме го качили на сайта. Числото е 
приблизително 8000 за всички възрастови групи. Ние не знаем коефициента на реално 
записаните деца. 

  

Г-жа Минчева: Ние не можем да кажем точно колко са недостигащите места в детските 
градини преди да е извършено реално записване на приетите деца, т.е. преди месец май.  

Г-жа Бресничка: Какво се случи с прехвърлянето на Админ С?  

Г-н Джонев: Информационната система е съвместима с  Админ С. 

Г-жа Пачеджиева: Ако се е освободило място след актуализацията на Админ С няма как в 
системата да е отразено. Последните промени в Админ са към началото на м. февруари. 

Г-жа Балева: Трябва да се внимава при работа с Админ. Да се има предвид, че там има 
много лични данни за деца и персонал. 

Г-н Джонев: Ще бъдем изключително внимателни с личните данни. 

  

Решенията на срещата са :   

  

1. Да са публикуват на сайта на информационната система за обслужване на детските 
градини  нормативните документи и други, свързани с дейността на детските 
градини. 

2. Да се публикуват протоколите на работната група по информационната система. 
3. При готовност от страна на “Сирма-груп” да започне поетапно обявяване на 

списъците за попълване на свободни места за децата, родени през 2002, 2003, 2004 
година. 

  

  

Предложение за следващата среща :  

  



1. Да се състои на 08.05.2008 г. от 14.00 часа  в Дирекция  

„Образование” 

2. Да се обсъждат резултатите  от хода на информационната система за обслужване на 
детските градини. 

  

Запознати с протокола:  

  

Г-жа  М.Минчева ................................. 

Г-жа Л. Заркова  ................................. 

Г-жа Ирен Николова...........................  

Г-жа Шопова ......................................  

Г-н П.Хаджигеоргиев.........................  

Г-жа Балева........................................  

Г-жа  Н. Пачаджиева ......................... 

Г-жа Катя Димитрова ................................ 

  

Г-жа Каменова ..................................  

Г-жа Ив. Харбалиева ......................... 

Г-жа  Цвета Бресничка ...................... 

Г-жа  Н. Димитрова ........................... 

Г-жа Златина Станкова .............................  

Г-н Николов........................................ 

Г-жа  Ел. Стоилова............................ 

Г-н Н.Белалов....................................  



Г-жа  П.Йосифова............................. 

Г-жа Ел. Стоилова............................ 

Г-жа Нинова .....................................  

Г-н Борис Цветков............................  

Г-н Иво Лилов................................... 

Г-н Явор Джонев...............................  

  

  

  

  

  

  


