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Обща информация 
Често задавани въпроси по темата за регистрационната служба 
за детските заведения в Манхайм (MeKi) 
 
1. Къде да получа специализирана информация относно 
въпроси по темата за детските заведения? 
 
Моля, обърнете се лично, по телефона или имейла към  
служителите от  
Центъра за обслужване на родители град Манхайм:  
в 
Q 5, 22 
68161 Манхайм 
Тел.: 0621 293-3888 
Факс: 0621 293-473859 
Имейл: meki@mannheim.de 
 
Работно време на Центъра за обслужване на родители (Meki): 
пон.,ср., пет.: 8:00 ч. до 12:00 ч. 
вт. и четв.:  8:00 ч. до 18:00 ч. 
 
 
2. Какво представлява Центърът за обслужване на родители 
(Meki)? 
 
В Центъра за обслужване на родители (Meki) се събират 
централизирано желанията на всички родители от Манхайм за 
постъпване на децата им в ясли, детски градини, служби, 
предлагащи гледане на деца, забавачки и училищни занимални. 
Формулярите за предварително записване на Meki представляват 
важна информация за града, за да може реалистично да се оценява 
и доразвива предлагането на детски заведения. Затова е важно 
всички родители предварително да се запишат със своите желания 
за постъпване в детско заведение в Центъра за обслужване на 
родители (Meki). 
Предварителното записване се извършва съгласно чл. 3, ал. 2а от 
Закона за детските заведения (KITAG) от родител или настойник.  



 
 
 
 
3. Трябва ли да се регистрирам в Центъра за обслужване на 
родители? 
 
Да. Всяко заявление за предварително записване, независимо дали 
е за общинско детско заведение, заведение на независим доставчик 
на услуги или служба, предлагаща гледане на деца, трябва първо 
да се регистрира в Центъра за обслужване на родители (Meki). 
Под независими доставчици на услуги се разбират заведения на 
католическата и евангелската църква, както и валдорфски детски 
градини, мюсюлмански детски градини, частни детски градини, 
родителски инициативи, фирмени детски градини и др. 
 
4. Как да се регистрирам? 
 
Моля, попълнете „Формуляр за включване в регистрационната 
система за детските заведения (MeKi) на град Манхайм“. Можете да 
го получите в ясли, детски градини, специализирани служби, 
предлагащи гледане на деца, заведения за училищни занимални, в 
Центъра за обслужване на родители (Meki), както и в центровете за 
обслужване на населението. На всички тези места можете също да 
подадете формуляра. 
 
5. За кои предложения мога да запиша предварително детето 
си? 
 
Можете да запишете предварително детето си за ясла, детска 
градина, служба, предлагаща гледане на деца, забавачница и 
училищна занималня с различни работни времена за гледане на 
деца. 
 
6. Какви данни трябва да подам? 
 
Наред с желаното заведение и вида отглеждане са ни необходими 
данни относно продължителността на работното Ви време, дали сте 



самотен родител и дали детето има брат или сестра, които вече се 
отглеждат в заведението. Тези данни са важни за разпределянето 
на местата. 
 
7. За колко на брой заведения мога да запиша предварително 
детето си? 
 
Имате възможност да посочите три заведения по Ваш избор. 
Можете да намерите заведенията в търсачката за детски заведения 
Kitafinder на град Манхайм. 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
8. Кога трябва да запиша предварително детето си?  
 
Заявления за предварително записване за места в ясли и детски 
градини могат да бъдат подавани по всяко време, но принципно 
съгласно чл. 3, ал. 2а от Закона за детските заведения (KiTaG) на 
Баден-Вюртемберг следва да се подадат най-малко шест месеца 
преди желаното начало на посещението на детското заведение.  
За ученици в началния курс, както и за деца в ясли и детски 
градини, чиито прием се планира за началото на новата учебна 
година, е препоръчително формулярът за записване да се подаде 
най-късно до януари. Независимите и общинските доставчици на 
услуги по правило съгласуват времената за разпределяне на 
местата. За всеки случай обаче изяснете докога трябва да 
представите заявленията за записване, когато кандидатствате за 
заведения на независими доставчици на услуги. 
 
9. Как да разбера дали заявлението ми за предварително 
записване е пристигнало в Центъра за обслужване на родители 
(Meki)?  
 
От Центъра за обслужване на родители (Meki) потвърждават 
писмено постъпването на заявлението Ви за предварително 
записване. 
 
10. Получават ли детските заведения информацията, че детето 
ми е записано предварително? Или трябва да се представя там 
лично? 
 



Вашите заявления за предварително записване автоматично се 
предават от Центъра за обслужване на родители (Meki) към 
детските заведения или специализираната служба, предлагаща 
гледане на деца. Със сигурност обаче при избора Ви на заведение 
ще Ви е от полза да се запознаете с детското заведение и да се 
представите лично.  
При предложенията на службите, предлагащи гледане на деца 
(Kindertagespflege), може да Ви бъде намерен подходящ за Вас и 
детето Ви възпитател само ако лично се представите в 
специализираната служба.  
Независимите доставчици на услуги изискват евентуално 
допълнителна информация извън формуляра за предварително 
записване за приема на дете в тяхно заведение. Моля, уведомете 
се за това навреме от независимите доставчици на услуги. 
 
 
 
11. Детето ми към момента се отглежда в детска ясла, но след 
навършване на третата година се нуждае от място в детска 
градина. Необходима ли е нова регистрация?  
 
Да, необходимо е ново предварително записване при преминаване 
от детска ясла към детска градина.  
Това важи също и за преминаване от детска ясла към детска 
градина в рамките на същото детско заведение (обединено детско 
заведение). 
 
12. Детето ми все още не е навършило 3 години. Може ли  
въпреки това вече да го запиша предварително за място в 
детско заведение за над 3-годишни деца? 
 
Да, възможно е.  
 
13. Детето ми ще се роди скоро, мога ли въпреки това вече да 
го запиша предварително?  
 



Принципно, да. Моля, за целта посочете предполагаемата дата на 
раждане съгласно здравния картон на майката. Впоследствие обаче 
е задължително да съобщите фактическата дата на раждане. 
 
14. Мога ли със заявлението за предварително записване също 
и да разменя място в детско заведение?  
 
Да. Моля, за целта посочете в заявлението за предварително 
записване досегашното детско заведение, новото  
детско заведение, както и желания момент за размяна.  
 
15. Имам повече от едно дете. Достатъчен ли е един формуляр 
за предварително записване за регистрацията? 
 
Не, за всяко дете е необходимо отделно заявление за 
предварително записване. С едно заявление за предварително 
записване винаги може да се регистрира само едно дете за 
подходяща за възрастта му форма на отглеждане.  
 
 
 
16. Как ще получа място? 
 
В Центъра за обслужване на родители (Meki) регистрират 
електронно всички постъпили заявления за предварително 
записване и автоматично ги предоставят посредством база данни 
на посочените от родителите детски заведения или на 
специализираната служба, предлагаща гледане на деца. По-
нататъшната обработка се извършва в съответните детски 
заведения или специализираната служба. Моля, имайте предвид, че 
разпределянето на местата става непосредствено от доставчиците 
на услуги или съответните детски заведения. Центърът за 
обслужване MeKi не разпределя места. 
 
17. Кой разпределя местата в детските заведения? 
 



Местата в детските заведения се разпределят от съответния 
доставчик на услуги, който може да бъде градът, частно заведение, 
църква или предприятие. 
 
18. Как да разбера дали съм получил/а място в детско 
заведение? 
 
Ще получите писмено потвърждение от доставчика на услуги. 
Изпращането на потвържденията за прием по правило се извършва 
от ръководствата на детските заведения. 
 
19. Има ли списък с резерви (чакащи)? 
 
Базата данни на MeKi е динамична. Всяко заявление за 
предварително записване получава определен брой точки по 
установени критерии и се подрежда на дадена позиция в 
класирането. То се променя с всяко ново заявление за 
предварително записване. 
 
20. Какви критерии са валидни при разпределянето на местата? 
 
Разпределянето на местата в общинските детски заведения и 
заведенията за училищна занималня следва съгласно приетите от 
Комисията по въпросите на непълнолетните и Общинския съвет 
единни критерии, които се основават на закона. 
С предимство са деца, за които Социалната служба е установила, 
че съществуват данни за застрашаване на детското благополучие 
или нужда от подпомагане на благополучието на децата. Това е 
изискване на закона. 
Допълнителните критерии вземат под внимание трудовата дейност 
на единия или двамата родители/настойници. Лица, търсещи работа 
и учащи, се смятат за работещи. Самотните родители получават 
бонус. 
Продължителността на работното време играе роля при изискване 
за определен вид отглеждане като например целодневно 
отглеждане. 
При равен брой точки с предимство се приема дете, което вече има 
брат или сестра в детското заведение. В крайна сметка предимство 



за ясла и детска градина има по-голямото дете, а за занималня по-
малкото. 
Пълният текст на критериите за разпределяне на местата ще 
намерите на: 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
 
21. Съгласно действащия закон имам право на място в детско 
заведение. Защо въпреки това детето ми не получи място в 
желаното от мен заведение или желаната форма на 
отглеждане? 
 
От 01.08.2013 г. деца на възраст от една до три години съгласно чл. 
24 ал. 2 от Осма книга на Социалния кодекс (SGB VIII) имат право 
на помощи за отглеждане в детско заведение или специализирана 
служба. Обхватът на дневното отглеждане отговаря на 
индивидуалните потребности. 
Това законно право не се отнася за определено заведение. Правото 
на желание и избор на родителите се ограничава до наличните 
предложения. Няма също и възможност за претенция за откриване 
на допълнителни места в дадено детско заведение (вж. Висш 
административен съд (OVG) Мюнстер, B. v. 14.08.2013 г. – 12 B 
793/13).  
Също така съгласно чл. 24, ал. 3 от Осма книга на Социалния 
кодекс (SGB VIII) деца над три годишна възраст имат законно право 
на отглеждане в детско заведение. И тук не съществува възможност 
за претенция за отглеждане в определено заведение.  
За деца в училищна възраст чл. 24, ал. 3 от Осма книга на 
Социалния кодекс (SGB VIII) съдържа само обективно правно 
задължение от страна на доставчика на обществена помощ за 
непълнолетните да запазва при нужда места в детски заведения, но 
не представлява законно право за деца. 
 
22. Какво се случва, ако не получа място в нито едно от 
посочените от мен детски заведения? 
 
Моля, свържете се в такъв случай с Центъра за обслужване на 
родители (Meki). Там ще опитат да намерят заедно с Вас 
алтернативно решение.  



 
23. С кого сключвам договор за отглеждане на деца?  
 
Договор за отглеждане на деца се сключва с детското заведение, от 
което сте получили потвърждение за място. Протичането на 
разговорите при приема, както и детайлите на договора за 
отглеждане на деца, зависят от съответния доставчик на услуги или 
заведение.  
 
24. Мога ли да получа място в детско заведение дори и ако не 
живея в Манхайм?  
 
Принципно, не. Местата в детските заведения в Манхайм са на 
разположение предимно на семействата, живеещи в Манхайм. 
Изключения правят обаче службите, предлагащи гледане на деца, и 
детските заведения с независимо управление със специални 
уговорки (напр. фирмени ясли и детски градини).  
 
25. Колко дълго се съхраняват личните ми данни?  
 
Данните в това заявление за предварително записване се изтриват 
от центъра, когато детето бъде регистрирано и прието обвързващо 
от дадено заведение. Вие можете обаче по всяко време да поискате 
от Центъра за обслужване на родители (Meki) незабавно изтриване 
на данните Ви.  
 


