ПРОТОКОЛ № 87 / 24.04.2019г.
На 24.04.2019. в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-294/21.08.2018 г. на
Кмета на Столична община, назначена със задача да разглежда, обсъжда и взема
решения за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в
училищата, се проведе заседание на работна група в състав:
Председател - Мария Минчева – директор на дирекция „Образование“
1. Емил Миков - гл. експерт в дирекция „Образование”
2. Анна Банишка – експерт в дирекция „Образование“
3. Димитрия Георгиева – ст. експерт ПО - РУО София град
4. Иванка Харбалиева - директор на ДГ №99
5. Равина Пешева – директор на ДГ №15
6. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
7. Саня Конакчиева – зам.председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи
майки“
8. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
9. иновативна образователна система;
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на заявления за прием на деца през работната група;
2. Разни;
Разисквания по т.1:
1. Писмо от посолството на Република Афганистан относно съдействие за прием на
двете деца на втория секретар в посолството. Има спогодба за сътрудничество в
областта на образованието. Кандидатстват за ДГ №175. Не е уточнена възрастта
на децата.
Решение на РГ – Да се уточни възрастта на децата.
2. Писмо от В.Павлова с молба да се начисли точка по К5, тъй като бащата е на
дипломатическа служба и семейството е живяло до този момент в чужбина. Там
детето е посещавало детска ясла.
Решение на РГ – Работната група няма правомощия да начислява допълнителни
точки.
3. Молба от Н.Христова относно съдействие за приемане на дете, родено 2016г.
Кандидатстват за ДГ 11, където посещава по-голямото дете, родено 2012г..
Бащата е бил дългосрочно командирован от 2015г., но се е наложило предсрочно
връщане.
Решение на РГ – По реда на Наредбата за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община.
4. Заявление от М.Лишкова – учител в 4 ОУ, за дете родено 2017г. Кандидатстват за
ДГ №185. Приложени са всички необходими документи потвърждаващи
обстоятелствата.
Решение на РГ – За съдействие.
С. Конакчиева – Изразили сме нашето становище и несъгласие за приемането
на внуците на работещите в детските градини. Не подкрепяме предложенията.
А.Кенова – От НИОККС сме изразили становище, че е необходимо да се
потърси друга форма.
М.Минчева – До този момент сме приемали внучета, не може сега да не
приемаме. Трябва да бъдем последователни. Всяка гилдия подкрепя работещите
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си служители, само при нас не може. Това са хора, които повече от 30 години са
работили в системата, толкова поколения деца са отгледали. Това е въпрос и на
уважение към труда им и аз заставам зад тях и ги подкрепям.
И.Харбалиева – Досега се приемаха, а сега отказ. Колегите се сърдят, че се
приемат внучета на служители от непедагогическия персонал, а за директорите –
не може. Мисля, че трябва да бъдем последователни.
Е.Миков – Предлагам да окажем съдействие, но ще изчакаме до генералните
класирания, защото децата имат профили в ИСОДЗ и някои от тях ще си влязат.
След генералните класирания – ще окажем съдействие, където има
необходимост.
Присъстващите подкрепиха предложението!
5. Молба от Й.Кръстева - директор на ДГ №50 за внучето ѝ, родено 2017г.
Кандидатстват за ДГ №99. Приложени са всички необходими документи,
отразяващи обстоятелствата.
6. Молба от Р. Георгиева-гл.учител в ДГ №50 за внуче, родено 2018г.Кандидатстват
за ДГ №50.
7. Заявление от М.Баталова – ст.учител в ДГ№132 за внуче, родено
2017г.Кандидатстват за ДГ №158. Приложени са всички необходими документи
потвърждаващи обстоятелствата.
8. Молба от Вл.Петрова – пом.възпитател в СДЯ №12 за дете, родено 2016г. за
ДГ№155. Приложени са всички необходими документи потвърждаващи
обстоятелствата.
9. Молба от ст. учител Н. Китова, работещ в ДГ №142 за внук, роден 2014г.
Кандидатстват за ДГ №142 или ДГ № 162. Приложени са всички необходими
документи потвърждаващи обстоятелствата.
10. Молба от Р.Мустакова, работи като пом.възпитател в ДГ №48 за внук, роден
2018г. Приложени са всички необходими документи, доказващи обстоятелствата.
11. Молба от М. Иванова – пом.директор в ДГ №161 с молба за съдействие за
приемане на внуче, родено 2016г. Приложени са документи, потвърждаващи
обстоятелствата.
12. Молба за съдействие от В.Иванова – ст.учител в ДГ №69 за приемане на внучето
ѝ, родено 2017г.
13. Молба за съдействие директора на ДГ №91 за прием в ДГ №91 на внук на
пом.възпитател от детската градина, детето е родено 2018г.
14. Молба от К.Златанова, ст. учител в ДГ №91 за приемане на внуче, родено 2017г.
Приложени са необходимите документи, доказващи посочените обстоятелства.
15. Молба от Е.Лещарова, директор на ДГ №109 за приемане на внуче, родено 2016г.
Приложени са документи.
16. Молба от А.Малинова – директор на ДГ №195 за съдействие за приемане на
внука й, роден 2017г. в ДГ №16.
17. Молба от Е.Димитрова относно прием на внука на ст.учител в ДГ №61 за, роден
2017г. в ДГ №61. Приложени са необходимите документи.
18. Молба за съдействие от В.Горова – директор на ДГ №45 за приемане на внучето
й, роден 2018г. в ДГ №184. Приложени са необходимите документи.
19. Молба за съдействие от Ц.Гуцева – ст.учител в ДГ №161 за приемане на внук,
роден 2016г. в ДГ №161. Приложени са необходимите документи.
Решение на РГ за заявленията от т. 5 до т.19: След изтичане на
класиранията, които ще се проведат през месец май и юни, ако децата не са
приети, РГ оказва съдействие, съгласно посочените обстоятелства в
заявленията.
20. Молба от В.Бакърджиева, учител в 92 ОУ за детето й, родено 2017г.
Кандидатстват за ДГ№55.
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Решение на РГ – За съдействие.
21. Молба от И.Мишонова – учител в 51СУ относно съдействие за приемане на
внучето ѝ, родено 2016г. Кандидатстват за ДГ №50. Приложени са документи,
доказващи обстоятелствата.
Решение на РГ – Да се изчакат генералните класирания. За съдействие като се
насочи към друга детска градина.
22. Молба от Н.Янкулова, учител в ДГ №72 за детето ѝ, родено 2016г. Приложени са
необходимите документи, доказващи посочените обстоятелства.
Решение на РГ – За съдействие.
23. Молба от К.Гойкова, учител в ДГ №109 относно съдействие за прием на детето й,
родено 2017г. в ДГ №7. Приложени са необходимите документи.
Решение на РГ – За съдействие.
24. Молба от В.Петрова, учител в ДГ№79 относно съдействие за прием на дъщеря й
в ДГ №79. Няма данни за възрастта на детето.
Решение на РГ – За съдействие.
25. Молба от А.Апостолова – учител в ДГ №7 с молба за съдействие за приемане на
детето й, родено 2016г. в ДГ №79. Приложени са документи, удостоверяващи
обстоятелствата.
Решение на РГ – За съдействие.
26. Молба от А. Александрова учител в ДГ №70 относно съдействие за приемане на
детето й, родено 2014г. в ДГ №70. Приложени са документи.
Решение на РГ – За съдействие.
27. Молба от С.Димитрова – учител в 50 СУ относно съдействие за приемане на сина
й, роден 2017г. в ДГ №160.
Решение на РГ – За съдействие.
28. Преразглеждане на случая на Ц.Стоянова – директор на ДГ №2. Приложени са
всички медицински документи.
Решение на РГ – За съдействие.
29. Молба за съдействие от Д.Ангелова, учител в ДГ №42 за приемане на детето й,
родено 2017г. в ДГ №164. Приложени са изискващите се документи.
Решение на РГ – За съдействие.
30. Молба от С. И Р.Цветкови - баба, работи като медицинска сестра в училище за
внук, роден 2017г. Кандидатстват за ДГ №185.
Решение на РГ – Да се изчакат генералните класирания.
31. Молба от М.Костадинова, учител в 1СУ, в молбата е посочено,че майката е в
болница. Моли за съдействие за приемане на внука й, роден 2017г. в ДГ №123.
Решение на РГ – Да се изчакат генералните класирания.
32. Молба от И.Валкова, зам.директор в 23СУ относно съдействие за приемане на
внука й, роден 2017г. в ДГ №71.
Решение на РГ – Да се изчакат генералните класирания.
33. Молба от Д-р Кондуржиева – директор на Дом за деца, лишени от родителска
грижа „Св.Иван Рилски“. Със Заповед от отдел „Закрила на детето“ – район
Лозенец е насочено дете, родено 2014г. Моли за съдействие детето да бъде
прието в ДГ №174.
Решение на РГ – За съдействие.
34. Молба от В.Бенчева с молба за съдействие за преместване на детето от ДГ №137
в ДГ №178. Майката е представила медицински документи за заболяването си.
Решение на РГ – За съдействие.
35. Молба от И.Първанова – детето й, родено 2017г. посещава яслена група в ДГ,
кандидатства за преместване в яслена група в друга ДГ, но няма начислена
точска и моли да й бъде начислена такава.
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Решение на РГ – Съгласно Наредбата за прием, РГ няма правомощия да
начислява точки. Трябва да се кандидатства, съгласно Наредбата.
36. Молба от Н.Лефтерова. Детето й, родено 2015 година посещава почасова
организация в ДГ №19. Приложени са документи за по-голямото дете, което е със
СОП и майката е придружител в училище. Моли за преместване от почасова в
целодневна форма на обучение в същата ДГ.
Решение на РГ – За съдействие.
37. Молба от Г.Гечева, родител на две деца. По-голямото е родено 2014г. и от м.
ІХ.2019г. ще посещава ІІІ ПГ в ДГ №31. Второто дете, родено 2017г. посещава
яслена група в друга детска градина, поради ремонт в ДГ №31.Ще се начисли ли
служебно точка по К6.
Решение на РГ – За съдействие.
38. Запитване от Б.Лазарова – майка на две деца. По-голямото посещава ДГ №7,
второто дете е родено 2017г., но не може да ползва точка по К6, тъй като в ДГ№7
няма обявени места за набор 2017г.
Решение на РГ –Съгласно Наредбата за прием, РГ няма правомощия да
начислява точки. Трябва да се кандидатства, съгласно Наредбата.
39. Молба за съдействие от Н.Димитрова за приемане на дете, родено
2015г.Кандидатстват за ДГ №113, но няма обявени места.
Решение на РГ – Съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община
40. Молба от К.Терзийски за промяна на набор на дете, родено 2016 в набор 2015г.
Решение на РГ – Съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община. На генералните класирания не се допуска промяна на набори.
41. Молба от Ц.Николова за съдействие за прием на дете, родено 2017г.
Кандидатстват за ДГ №79. Потенциално дете в риск. Представени документи по
казуса.
Решение на РГ – За съдействие.
42. Молба от Т.Стефанова- детето й, родено 2017г. е класирано в СДЯ №51. Тъй като
с бащата не поддържа отношения със семейството и отказва да даде бележка от
работодател, майката не може да представи документи, доказващи трудовия
статус на бащата и е отказано записване.
Решение на РГ – За съдействие в ДГ №60.
43. Молба от семейство Е. И Д. Иванови, имат породени деца, но системата не
начислява точка, желание за смяна на набор.
Решение на РГ – системата начислява автоматично, РГ няма правомощия да
начислва точки; Кандидатстване с променен набор ще е възможно след месец
септември- РГ няма правомощия да извършва промени в текстовете на
Наредбата.
44. Молба от Д.Лазарова. Има две деца, родени 2012 и 2014г. И двете деца са със
СОП и посещават ДГ №99. Моли за съдействие за преместване на децата в ДГ
№79, поради промяна в местоживеенето.
Решение на РГ – За съдействие в ДГ №79.
45. Молба от Е.Денизова(приемно семейство) и майка на 3 деца, най-голямото дете е
на 12г. второто дете е родено 2013г., а третото е родено 2016г. Молят за
съдействие за приемане в ДГ№68.
Решение на РГ – За съдействие.
46. Молба от Ц. Кирова относно съдействие за приемане на детето й, родено 2017г. в
ДГ №51. По-голямото дете е с ТЕЛК има специални образователни потребности.
Бащата е в затвора. Приложени са документи.
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Решение на РГ – За съдействие.
47. Молба от Ш. Моллова - за промяна на набора на дете. Кандидатстват за
подготвителна група в 131 СУ“Шилер“.
Решение на РГ – Съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община.
48. Молба от Н.Бачорска – самотен родител на дете, родено 2018г. Кандидатстват за
ДГ №37.
Решение на РГ – Съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община. Семейството има точки по социални критерии.
49. Молба от В.Тодоров за съдействие. Семейството е с 3 деца. Най-голямото
посещава 73СУ, второто дете посещава ДГ №7, но няма обявени места за набор
2017г.
Решение на РГ – Съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община. Семейството има точки по социални критерии.
50. Молба за съдействие за прием на дете в ПГ в ДГ №175, родено 2012г. отложено
от РЦПППО.
Решение на РГ – За съдействие.
51. Молба за съдействие от А. Илиева относно приемане на детето Алина, родено
2014г. в ДГ №164.
Решение на РГ – За съдействие.
52. Възражение относно критериите за самотен родител, точките които се получават
са недостатъчни за прием в ДГ.
Решение на РГ – Системата е в кампания по подготовка и клосиране. Не е
възможно на този етап да се променят точките по критериите.
53. Писмо от кризисен център, звено „Майка и бебе“ с молба за съдействие за
приемане на детето К., родено 2017г. в яслена група в детско заведение на
територията на кв. Банишора.
Решение на РГ – За съдействие .
54. Молба от В.Атанасова и Н. Илиев относно съдействие за преместване на дете със
СОП от ДГ №2 в ДГ №43.
Решение на РГ – За съдействие.
По т.2 се проведоха следните разисквания:
А.Кенова – Ще се прехвърлят ли свободните места за прием на деца с ХЗ към общата
опашка и кога.
М.Минчева – Предлагам през месец юли да се събере работната група да направи
анализ и се вземе решение.
Приема се.
А.Кенова – След увеличаване броя на местата в яслените групи какъв персонал полага
грижи за децата. Имам информация, че на някои места има по 2 медицински сестри и
една детегледачка, съгласно разпоредбите на МЗ е необходимо да са две медицински
сестри с две детегледачки.
М.Минчева – Всички директори при подаване на свободните места за прием на деца в
яслените групи са декларирали,че има условия за увеличаване броя на децата.
Поради изчерпване на дневни ред, заседанието бе закрито.
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ЗАПОЗНАТИ С ПРОТОКОЛА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мария Минчева –
Емил Миков –
Анна Банишка –
Димитрия Георгиева –
Иванка Харбалиева –
Равина Пешева –
Афродита Ильовска –
Саня Конакчиева –
Антонина Кенова –
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