Днес, 15.02.2008 г., по инициатива на родителските неправителствени организации, в
Столична община бяха поканени партньори в сферата на образованието, които да вземат
участие в работна група по въпросите, свързани с дейността на общинските детски градини,
като се започне с въвеждането на информационната система в детските градини, приемът и
записването на деца в детските заведения, начини и възможности за излизане от
затруднената ситуация с недостиг на места в детските градини.
На срещата присъстват:
1. Йорданка Фандъкова - зам. кмет на СО;
2. Мария Минчева - и.д. директор на Дирекция "Образование";
3. Ангел Стефанов - обществен посредник на СО;
4. Калина Тошева - член на УС на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки";
5. Мария Джамбова - член на УС на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки";
6. Цвета Брестничка - член на Асоциация "Родители";
7. Златина Станкова - член на Асоциация "Родители", клуб на "Многодетните
родители";
8. Стефанка Балева - председател на Сдружение на директорите в средното
образование в РБ и директор на ОДЗ № 8, район "Красно село";
9. Нели Кацарска - зам. председател на Столичната организация на Съюза на
работодателите в системата на народната просвета в РБ и директор на ЦДГ № 55;
10. Мария Езекиева - член на Сдружение на директорите в средното образование в РБ и
директор на ЦДГ № 54, район "Слатина";
11. Катя Димитрова - член на Националния УС на Съюза на работодателите в системата
на народната просвета в РБ и директор на ЦДГ № 108, район "Искър";
12. Иванка Харбалиева - член на Съюза на работодателите в системата на народната
просвета и директор на ЦДГ № 99, район "Красно село";
13. Надежда Каменова - член на Сдружение на директорите в средното образование в РБ
и директор на ЦДГ № 162, район "Красно село".
Г-жа Фандъкова предложи на обсъждане начина по който ще се провеждат
заседанията на работната група и броя на участниците в нея, като сподели, че родителите
могат да участват в целия процес. Освен всички участници в настоящата среща, в работата
на групата могат да бъдат привлечени и експерти от дирекция "Здравеопазване" при СО,
както и външни експерти: юрист, компютърни специалисти, доцент от СУ - научен
работник с публикации, която е готова да направи доклад на тема "Опит на европейските
страни при решаване на проблема с осигуряване на места в детските градини"
Участниците в срещата изразиха мнение, че заседанията могат да се провеждат в
по-тесен кръг, като се ангажираха с личното си участие или с упълномощен от тях
представител, който ще може да дава предложения и да взима решения по разглежданите
теми.
Г-жа Кацарска сподели, че една от задачите на тези срещи е да се постигне доверие от
страна на родителите към системата на детските градини, като за целта се използват
принципите на прозрачност и информираност.
Като най-обща задача на работната група се формулира "Дейността на общинските
детски градини в Столична община и работа по развитие и усъвършенстване на
информационната система по регистриране и записване на децата в детските градини".

Г-жа Фандъкова предложи в първите два месеца да се работи по изясняване
проблема, възникнал с on-line записването на децата в детските градини и усъвършенстване
работата на информационната система.
Като по-важни и належащи за разглеждане и обсъждане теми бяха набелязани
следните:
1. Да се разгледат и обобщят всички писма, жалби, мнения и въпроси от
родителите, постъпили в Столична община и при директорите на детските заведения
по отношение на информационната система.
Г-жа Фандъкова предложи на следващото заседание да се покани представител на
фирмата-изпълнител на информационната система- "Сирма груп", който да даде яснота на
ситуацията към този момент и да обобщи поставените въпроси и оплаквания от родителите,
постъпили във фирмата.
Калина Тошева постави на разглеждане въпроса, свързан с целогодишния прием на децата в
детските градини - как ще се извършва приемането и по какъв начин ще се придвижват
децата, които са със статут "чакащи".
Нели Кацарска сподели мнение на голяма част от поставени й от родителите въпроси,
свързани с прием на деца в съответните възрастови групи, които са родени в началото на
годината - м. I, II и Ill, а така също и за деца, родени в края на годината - м. XII.
2. Свободните места за прием на децата за 2008/09 учебна година.
Според г-жа Фандъкова няма основание за съмнение в дейността на по-голямата част
от директорите по обявяване на местата. Корекциите в много от детските градини се
направиха поради неяснота в начина на подаване на свободните места и нерегламентирани
правила в тази насока. На директорите е спуснато писмо, в което се дава възможност на
този етап те да коригират свободните места, но това да стане писмено до Столична община,
а не в системата, като задължително се отбележат причините за извършване на корекция и
тази информация да бъде разгледана най-напред в работната група.
Г-жа Фандъкова подчерта, че проблемът е свързан изцяло с крайно недостатъчния брой
места в детските градини. Известни са причините, довели до тази ситуация. От 2006/07
година се прави всичко, което е във възможностите на Столична община, за да се
осъществи прием на повече деца в общинските детски градини.
Цвета Брестничка изрази мнение, че според асоциация "Родители" един от начините за
излизане от кризата е да се предприемат стъпки за прекратяване на всички договори за
отдадените в детските градини помещения под наем и общината да плати неустойки.
3. Възможни критерии за приемане на децата.
По тази тема г-жа Фандъкова сподели, че в момента най-сериозния упрек е, че
единствен критерий е показателят "време". Тя обясни, че предимствата също са критерии.
Въпреки това, струва си да бъдат дискутирани и други възможни критерии, по които децата
ще кандидатстват и ще се приемат в детските градини. До момента има предложения от
различни политически сили в критериите да се включи и "адресна регистрация", като
мотивите тук са, че ако хората нямат адресна регистрация, то те не си плащат данъците, а
детските градини се субсидират от Столична община и те изискват много средства.

4. Таксите в детските заведения.
Г-жа Фандъкова изрази становището на Столична община, че в момента те не следва
да бъдат повишавани. Този въпрос ще се постави на дискутиране в СОС и в тази връзка ще
бъде полезно да се чуе мнението на различните организации и на родителите.
5. Възможности за алтернативни форми и строителство на сглобяеми къщи.
Цв. Брестничка изрази готовност да проучи нормативните изисквания към
провеждането на такива форми и като пример посочи добрата френска практика - т.нар.
"Родителски кооперативи".
Златина Станкова постави въпроса и за съдействие от страна на корпоративните фирми.
Г-жа Фандъкова отговори, че най-напред е необходимо да се направи проучване и вижда
участието на общината в тези фирми като логистично.
На срещата се дискутира и въпроса с т.нар. "Австрийски сглобяеми къщи", като г-жа
Фандъкова разясни, че СУ СОПФ ще финансира такъв пилотен проект, гласувани са
средства и до дни предстои обявяване на конкурс за провеждане на обществена поръчка. В
конкурса могат да участват всички фирми, които да представят технология за изграждане
на модулни детски градини за срок от 6 месеца /вкл. и процедурата/, като задължително
фирмите трябва да удостоверят с необходимите документи, че материалите на сглобяемите
къщи отговарят на изискванията на ПАБ и РИОКОЗ.
Г-н Стефанов предложи къщичките да се наемат, а не да се купуват.
Цвета Брестничка изрази желание в комисията по разглеждане на представените проекти за
изграждане на модулни къщи да вземат участие и родителските асоциации.
6. Дежурни детски градини и затварянето им през лятото.
Златина Станкова изказа недоволство от факта, че през летния период се извършва
преустановяване на работата на детските градини и посочи като конкретен пример район
"Овча купел".
Г-жа Фандъкова разясни, че това се прави в случаите на извършване на ремонтни дейности,
които са необходими в детските градини и изрази готовност на следващото заседание на
работната група да предостави за информация на участниците Програмата за капиталови
разходи на Столична община в частта за изграждане на нови детски градини и за основни
ремонти на детски и учебни заведения, както и Проекта на актуализираната Програма за
увеличаване на местата в детските градини за периода 2008-2013 година, в която са
набелязани конкретни мерки и конкретни обекти.
Г-жа Балева предложи да се търсят възможности децата да бъдат настанявани в училищата.
Във връзка с предложението, г-жа Фандъкова обясни, че това е възможно за децата от
предучилищни групи и това се извършва със съгласие на родителите. Повечето от тях обаче
предпочитат децата им да посещават детска градина поради целодневния режим на
отглеждане и възпитание.
Г-жа Кацарска постави на разглеждане и друг проблем в системата на предучилищното
възпитание и подготовка, свързан с кадровото обезпечаване на детските заведения - липса
както на педагогически, така и на непедагогически персонал, особено на млади хора,
желаещи да упражняват тази професия.
Според г-жа Фандъкова този въпрос също е необходимо да бъде широко дискутиран от
всички участници в работната група, да се направи анализ на ситуацията и родителските
организации да помогнат при разрешаването на този проблем, като го поставят пред

институциите, които са пряко ангажирани с кадрите в системата на народната просвета.
Предложението на г-жа Фандъкова е след приблизително 1 месец, със съдействието на
двете работодателски организации, да се организира конференция (кръгла маса), на която
да се поставят проблемите, да се споделят добри практики в тази област и се вземат
решения за преодоляване на недостига от педагогически, непедагогически и медицински
кадри във възпитанието и отглеждането на децата. В конференцията да вземат участие
представителите на дирекция "Здравеопазване" и на преподаватели от факултетите по
"предучилищна" и "начална" педагогика при СУ.
Златина Станкова излезе с предложение детските градини да станат задължителни.
Г-жа Фандъкова се изказа, че това засега не може да се изпълни и е в противоречие със ЗНП
и ППЗНП. Максимумът, който е задължителен в други европейски страни е от 5 годишна
възраст.
Г-жа Балева предложи да се промени и възрастта за постъпване на децата в детски
заведения - да е от 2 години, а не от 3 години, както е сега. От участниците в срещата бяха
поставени за обсъждане и следните въпроси:
проблем, който е възникнал в информационната система и следва да бъде
усъвършенстван, свързан с "Browse";
-

на сайта на Столична община или в информационната система всяка детска градина да
има възможност да предоставя за родителите информация относно учебни програми,
седмичното меню за хранене на децата, съобщения;
-

използването на материали за дезинфекция, които не са вредни за здравето на децата
(НАССР системата);
-

каква е възможността на ромските семейства да запишат децата си в общинските детски
градини и дали информационната система не им създава пречки за това
-

Взеха се следните решения:
1. Поради необходимост да се доразвие и усъвършенства информационната система,
в първия месец заседанията на работната група да се провеждат ежеседмично - всяка сряда
от 14.00 часа в заседателната зала - ул. "Оборище" 44, IV етаж, дирекция "Образование".
2. Участниците в заседанията на работната група да могат да взимат решения по
обсъжданите теми и поставените въпроси.
3. В края на всяко заседание пред участниците да бъде формулирана темата, която
ще се разглежда на следващото.
Тема за 20.02.2008 г.: Разглеждане на най-често поставяни въпроси, мнения и
предложения в писмата и жалбите от родителите, постъпили в Столична община и при
директорите на детските градини.

