
ПРОТОКОКОЛ №9 
 
Днес, 25.06.2008 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. 
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- н П. Хаджигеоргиев - Гл. експерт към Дирекция " Образование" 
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 Брестничка - 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 в РБ 
Г- жа Причкапова - директор на ОДЗ №56 " Здравец"- р- н" Младост", член на 
Сдружението на директорите в системата на народната просвета 
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 В. Илиева - родител 
Г- н Иво Лилов - родител 
Г- жа Станкова - родител 
Г- н Явор Джонев - управител на фирма  " Сирма груп" 
Дневен ред:  
1. Анализ на приема към настоящия момент.  
2. Обсъждане на критерии за прием на децата чрез ИСОДГ. 
Г- жа Минчева откри срещата. Даде думата на г- н Джонев. 
Г- н Джонев: Предоставям данни за приема след първо, второ, и трето класиране. 
Последните данни са предоставени на медиите. Статистиката е по райони и по 
възраст. Точните данни към 24.06.08 г. за записани и незаписани деца, данни за 
специалните случаи, обобщаваща статистика за трите записвания и някои 
положителни отзиви за системата. 
Г- жа Пачаджиева: Изненадана съм, че има прието дете 2008 год.  
Г- н Джонев: Има случаи на сгрешени ЕГН на чужденци. Записаните деца са 
6609. Отразени са всички деца. Това число ще се променя, защото има и незаписани. 
Виждате цифрите, които показват недостига. Вижда се, че 2006 год. недостигът ще 
е двойно по- голям. Специалните случаи са ясни- 341. Това са около 0.5 % т. е. 
системата си е свършила работата. 
Г- жа Н. Димитрова: В р- н Витоша, например се пада по половин дете на група. 
Г- жа Балева: Не е много, но те ще се увеличат. Понякога се включват и близнаците 
и деца на хора с увреждания. 
Г- н Джонев: Всичко е видимо. Тази прозрачност е благодарение на системата. 
Статистиката показва, че нереализираните предимства са около 4 %.  
40% от хората са изчакали второто класиране. За четвърто класиране ще останат 
малко деца. Много успешен се оказа форума BGMAMA.  
Г- жа Брестничка: Моля, да обобщите статистически предимствата.  
Г- н Джонев: Най- често срещаните предимства са братче и сестриче в същата детска 
градина- около 930 деца. 
На второ място са деца близнаци -239 деца 
На следващо място са три и повече деца - 177 
На следващо място родители с увреждания 33 деца. 
Некласирани деца 9505, от тях с предимства:  



128 деца; братя или сестра; - не са класирани,  
7 деца, чиито родители са с увреждания,  
44 деца - близнаци,  
37 деца, които са три и повече деца.  
Вече се минава n а текущо класиране. Директорът получава мейли и родителят също.  
Г- жа Минчева: Ползата от системата е, че има прозрачност и насочваме усилията на 
Столична община за разкриване на нови групи, разширения и ново строителство там, 
където е необходимо. Има недостиг в Люлин, Младост, Красно село, Триадица. 
Г- н Лилов: Все пак отчитайте и някои райони като Витоша. Ние от Бояна сме много 
зле и трябва да се вземат предвид и нашите нужди.  
Г- жа Причкапова: От името на директорите благодарим за работата на системата и 
за коректната работа.  
Г- жа Минчева: Аз благодаря на г- н Джонев за работата, за своевременната 
техническа работа. Имаме недоволство от родителите заради недостига на места. 
Това се доказа и чрез системата. Много е полезна системата за конкретната ни 
работа. Комуникацията с родители и директори е бърза и оперативна.  
Г- жа Илиева: Предоставям един обобщен списък с критерии за прием на деца.  
Г- жа Минчева: Аз искам да представя критерии за прием, предложени от работните 
групи на семинара в Боровец. Мога да посоча:  
- постоянна адресна регистрация в София за предходни 1 или 2 години 
- да се запази деца на родители инвалиди, но да се промени процента инвалидност 
- брат и сестра в детското заведение 
- деца на многодетни семейства 
- деца на работещи родители 
- деца на работещи в системата, като мотивация за привличане на хора в системата 
на образованието; 
Г- жа Пачаджиева: Представям направените предложения от г- жа К. Димитрова:  
- да се въведе райониране в рамките на района , ако не в определен микрорайон и 
след като се приемат тези деца, да имат право да кандидатстват и други 
- да се помисли и за това, че сега при записването установих, че част от 
родителите са безработни и децата им са приети , а децата на много работещи 
родители няма да успеят да влязат 
- да се въведат бутони при градините с филиали , защото става много трудно при 
разпределението им сега 
Предложения от ОДЗ №33 
- да има бутони за записване на деца със СОП 
Г- жа Брестничка:  
Повечето предложения се припокриват. Ето нашите:  
- Когато говорим за инвалиди: „ Нима е лесно на семейство, което отглежда дете 
инвалид в къщата си? Предлагам и да свалим процента инвалидност.  
- редно е да включим децата - сираци.  
- Приемаме, че е необходимо да се включат децата на персонала 
- Да се помисли над казуса с близнаците и въобще случая на породените деца е 
идентичен. 
Н. Димитрова: При близнаците е различно.  
Г- жа Станкова: По този повод имахме предложение всяко предимство да носи точка. 
Да се разработи точкова система.  
Г- н Джонев: Нека да се фокусираме върху социалните изисквания, а не върху 
алгоритъма. Него ние ще го разработим.  
Г- жа Брестничка: Нека да се фокусираме върху ниското социално положение. По-
добре циганчетата да влязат в системата, за да отидат после и в училище.  
- да се потърсят пътища децата от яслите автоматично да влизат в ЦДГ.  
Г- жа Балева: Това означава, че всички деца ще влизат автоматично. Яслите са в 
друг ресор- не е възможно автоматично прехвъляне.  
Г- жа Минчева: Предлагам да се разгледат и децата от приемни семейства.  
Г- жа Илиева: Нашата идея е директен прием на деца сираци и полусираци и деца с 
инвалид в семейството.  



Г- н Джонев: Предлагаме и на родители студенти.  
Г- жа Илиева: Това да важи, само ако се приеме за работещите родители и ако се 
гледа часът на записване.  
Г- н Джонев: Ако се гледа часът ще стане, както тази година.  
Г- жа Илиева: След като се приеме новият регламент, какво ще стане с опашките от 
чакащите.  
Г- жа Балева: Вървим в посоката ДГ да станат социални заведения. Необходимо е да 
се ориентираме за организиране на полудневни групи. Тук се касае и за предимство 
за образование. Моето усещане е, че започваме да наказваме родителите с едно 
дете. Дали не ощетяваме някои слоеве от обществото с така предложените 
предимства?  
Г- жа Брестничка: Обаче оставяме децата, които нямат възможности.  
Г- жа Харбалиева: Г- жа Брестничка говори за философия в по- далечна перспектива, 
подчертано социално ориентирана. Аз предлагам да имат предимства братчета и 
сестричета на деца, които са в последната подготвителна за училище група и все 
още са в съответното детско заведение към датата на приема.  
Г- жа Илиева: Много родители са готови да плащат по- голяма такса за децата си, 
ако това увеличение отива за повишаване заплатата на учителя.  
Г- н Хаджигеоргиев: Трябва да се търсят форми за повишаване на заплатите и за 
мотивиране на учителите. Може би трябва да се търси помощта на настоятелствата. 
Голяма част от директорите се оплакват от липса на персонал. Трябва да се вземат 
мерки.  
Г- жа Станкова: В министерството на финансите не мислят за тези неща, защото са 
възрастни и вземат големи заплати.  
Г- жа Минчева: Ще прочета критериите. Моля да имате готовност за следващия път да 
се обобщят и се вземе решение за техния подбор.  
Г- н Джонев: Ръцете на общините са завързани. Необходимо е да ми се предостави 
ресурс и за стимулиране на персонала, които работи в детските заведения и за 
строеж на такива.  
Г- жа Балева: Предлагам да има квота за предимствата, тъй като те са многобройни 
и няма да могат в детските заведения да влязат деца без такива.  
Г- жа Брестничка: Не съм съгласна. Имам въпрос: При принципа &bdquo; парите 
следват детето", какъв е пътят за достигане на този принцип, защото това ще 
облекчи системата?  
Г- жа Минчева: Ще имаме възможност да обсъждаме проблематиката на следващато 
заседание. Предлагам то да се състои на 10.07.2008 год. от 14.00 часа.  
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието се закрива.  
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