
ПРОТОКОЛ №7 
 
Днес, 14.05.2008 год., в Дирекция „ Образование" се проведе редовно заседание на 
работната група по проблемите на информационната система за прием на децата от 
детските градини в София. Присъстваха: 
Г- жа М. Минчева - Директор на дирекция „ Образование" - председател на комисията 
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 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 П. Йосифова – директор на ОДЗ № 48 р- н „ Средец", член на Столичната 
организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета РБ 
Г- жа Езекиева - директор на ЦДГ №54, член на Сдружението на директорите в 
системата на народната просвета 
Г- н Ем. Миков експерт към Дирекция „ Образование"  
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. Пачаджиева - член на Съюза на работодателите в системата на народната 
просвета в РБ и директор на ОДЗ №33 „ Сребърни звънчета" 
 
Г- жа Минчева откри срещата като посочи, че срещата е извънредна и целта е да се 
обясни алгоритъма за прием на децата. Даде думата за изясняване на същото на г- н 
Джонев. 
Г- н Джонев: В момента тестваме алгоритъма. Въз основа на данните правим пробно 
класиране. Този процес ще приключи в петък. Ще приключи процеса на отворените 
сметки - там, където има проблем. Към 200 сметки бяха затворени. В петък ще се 
разреши достъпът на директорите до системата - за промяна на броя на децата, 
както и за текущо посещаващите деца и свободните места за децата, родени 2002, 
2003, 2004 година. Завършваме интерфейса и към датата на приема ще могат да се 
изпринтят списъците. С други думи, активно се готвим за класиране. Инсталираме 
новите сървъри. Готвим се за пиковия момент. Няколко екипа работят, за да тръгне 
системата успешно. 
Г- жа Кацарска: Кога ще бъде отворена системата за текущия прием? 
Г- жа Минчева: На 19.05. ще започнат срещите с директорите, ще се види 
функционалността на системата. Г- н Джонев ще посочи колко района са пуснати. 
Г- н Джонев: 6 района са пуснати. Имате мейл съобщения. Ще има секция 
кореспонденция. Ще бъде възможно да се пускат и съобщения от Дирекция 
„ Образование" до директорите. 
Г- жа К. Димитрова: Да, аз имам достъп, но не мога отворя и да поправя текущия 
прием. Очаква се, че ще има много деца с предимства. Може ли първо предимство да 
бъде дете - братче или сестриче, а после другите предимства? 
Г- жа Минчева: Предимствата важат само както са определени в системата и в тази 
последователност. 
Г- н Хаджигеоргиев: Може ли да бъдат поставени само глобални въпроси, а 
конкретните ще се разрешават на място? 
Г- жа Балева: Може ли да има още една графа, за да е ясно, че детето продължава 
да чака.? 



Г- н Джонев: Вече имаме и номер на опашката. Този номер е различен от входящия 
номер. Родителят ще е наясно къде е на опашката. 
Г- жа Бресничка: Когато едно дете е прието в една детска градина, тогава се 
затварят възможностите му за кандидатстване другаде. 
Г- н Джонев: В момента няма възможност детето да е прието в една детска градина и 
да чака за прием и в друга. В края на м. Юни ще се налее Админса. Тогава ще се 
решава дали може да е приоритет дали едно дете е посещавало детска градина или 
не. Почти е сигурно, че на първо класиране ще има много малко свободни места и 
че на първо класиране ще бъдат приети повече от 90 % от децата. 
Г- жа Каменова: Имаше ли много потвърдени предимства? 
Г- н Джонев: Имаше около 3500 заявени предимства. Около 2000 са дали такива 
данни. 
Г- жа Каменова: Възможно ли е в бъдеще да се преразгледа предимството с 90 % 
инвалидност? Имах случай с майка със заявена 75 % инвалидност. Всяка промяна да 
става веднъж и завинаги. Идеята е да се разработят такива предимства, които да 
се общовалидни. Сега би могло да се постъпва индивидуално за всеки отделен 
случай. 
Г- жа Балева: Когато имаме такъв случай, как ще го отразяваме в системата? 
Г- н Джонев: Ще имате специален интерфейс, за отразяване на тези случаи. 
Г- жа Балева: Тази година имаме завишен прием, съгласно Наредба № 3. 
Г- н Хаджигеоргиев: Трябва да се внимава. Необходимо е да има някаква норма. 
Г- жа Н. Димитрова: Разбрах, че всички родители ще получат мейл. Къде ще бъда 
поставен списъка? 
Г- н Лилов: Може ли да се разясни, къде може да се види информацията, съответно 
къде може да се провери? 
Г- н Джонев: По регламент на 31.05. ще получите информация за приетите деца, 
както на сайта, така и в детските градини на общодостъпни места. Приготвили сме 
се за пиков период. Всеки родител ще получи съобщение къде е на опашката. 
Г- жа Н. Димитрова: Аз не смятам, че ще има напрежение 
Г- н Джонев: Искам да се обърна към родителските организации. Моля, да уведомите 
родителите за алгоритъма да са наясно. 
Г- жа Бресничка: Ние сме го публикували на сайта. 
Г- н Джонев: Моля да ми го пратите на мейла. 
Г- н Лилов: Има ли го публикуван одитния доклад на сайта? Предложих и миналия път 
и сега да се публикува проектът за Казичене. Така ще се създаде по- голям колорит 
на сайта. 
Г- н Джонев: Аз съм разговарял с фирмите за интериорни карти. Надявам се те да ми 
предоставят такива. 
Г- жа Пачеджиева: Защо са изтрити сайтовете на детските градини? 
Г- н Джонев: В момента се ограничаваме само за важните неща, които обслужват 
системата. Следващите неща ще се допълнят след приема. 
Г- жа Станкова: От детската ясла моето дете остава на улицата. Към кого да се 
обърнем, как да помогнем на сестрите? 
Г- жа Минчева: За съжаление този въпрос не е в моите правомощия. Не мога да 
отговоря. 
Поради изчерпване на въпросите закривам заседанието. Предлагам следващата среща 
да се състои на 18.06.2008 г. 
Решения на заседанието:  
1. Да се приеме предложения алгоритъм от „ Сирма груп" за осъществяване приема на 
децата в детските градини. 
2. Да се направят срещи с директорите за обучение за работа в системата, считано 
от 20.05. по предварителен график. 
3. Да се проведе следващата среща на 18.06.2008 г. 
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