ПРОТОКОЛ № 79 / 05.09.2018г.
На 05.09.2018г. в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-294/21.08.2018 г. на
Кмета на Столична община, се състоя заседание на работна група, назначена със
следната задача: Да разглежда, обсъжда и взема решения за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителни групи в училищата.
Заседанието се проведе в състав:
1. Мария Минчева – Директор на Дирекция „Образование“
2. Ирена Николова – гл. експерт в дирекция „Образование”
3. Емил Миков – гл. експерт в дирекция „Образование”
4. Елка Илиева – гл. експерт в дирекция „Образование“
5. Ирена Николова – гл. експерт в дирекция „Образование”
6. Нели Пейчева – гл.експерт в дирекция „Образование“
7. Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование”
8. Иванка Харбалиева - директор на ДГ № 99
9. Недялка Кацарска – директор на ДГ № 155
10. Равина Пешева – директор на ДГ № 15
11. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
12. Евелина Китова – директор 39. СУ “Петър Динеков“
13. Г-н Жельо Иванов – представител на СБУ към КНСБ
14. Веселина Гачева – председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
15. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева, която запозна присъстващите с
готовността на детските градини за новата учебна година. Към 5. септември 183 детски
градини работят със сборни групи; на 10 септември ще отвори ДГ № 107; на 17.
септември още 5 детски градини ще приключат ремонтните дейности и ще отворят
врати в районите Изгрев, Илинден, Надежда, Люлин; на 1. октомври ще отворят ДГ №
134 и ДГ № 50, в които се извършват основни ремонти по програмите за енергийна
ефективност. През 2018 г. завърши строителството и са открити ДГ № 112 в кв. Бояна,
ДГ № 76 в жк. Младост и разширение на ДГ № 160 в кв. Драгалевци, което предстои да
влезе в експлоатация. Извършено е разширение на ДГ № 134 за две групи, в които ще
бъдат настанени деца от ДГ № 124, в която ще се извършват ремонтни дейности.
Предстои разширение на ДГ № 60 в кв. Княжево, ДГ № 37 в кв. Витоша, нова сграда за
детска градина в район „Лозенец“ – кв. Кръстова вада. Работи се върху
преустройството на ДГ № 96- една от детските градини, изградени с етернитови
плоскости. До края на 2018 г. ще бъдат обновени сградите на ДГ № 12 с разширение за
3 групи в район „Студентски“, провежда се процедура за обновяване и разширение на
ДГ № 20 в район „Подуяне“.
Летните ремонти бяха свързани с конструктивно укрепване на сградите и
обновяване по програми за енергийна ефективност на 17 детски градини. В 7 детски
градини се извършват цялостни ремонтни дейности по ИПГВР. В градините, в които
ремонтите няма да приключат до началото на учебната година, децата ще се насочат в
съседни детски градини, съобразно желанията на родителите.
Предстои изготвяне на инвестиционната програма за 2019 г., която своевременно
ще бъде представена на работната група.
Във връзка с изпълнение на ангажимента за прием на деца през работната група,
съгласно утвърдените правила е добре да направим някои принципни уточнения, да
работим с консенсус. Трябва да решим, ако всички деца отговарят на критериите на
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правилата, утвърдени от Кмета на СО, и са повече от 2, с какви мотиви ще определим
важността на всеки случай.
М. Минчева – Нека на този етап се ограничим с всички, които са
кандидатствали до 26 юли, последното от генералните класирания, и само за деца,
класирани в различни детски градини.
Членовете на работната група се обединиха около предложението.
Г-жа Б. Тасева – гл. експерт в ДО докладва случаите, обобщени по групи.
І. Заявления на служители, завръщащи се след майчинство:
Дете на служител в ДГ № 179, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Дете на служител в ДГ № 161, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Дете на служител в ДГ № 52, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Дете на служител в ДГ № 82, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Дете на служител в ДГ № 78, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Дете на служител в ДГ № 51, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Дете на служител в ДГ № 12, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Внуче на служител в ДГ № 9, родено 2016 г. за приемане в ДГ № 79.
Внуче на служител в ДГ № 155, родено 2017 г. за приемане в ДГ № 92. – Поради
допусната техническа грешка, решението на РГ да се чете: Предвид възрастта
на детето, случаят ще бъде повторно разгледан след м. Януари 2019 г.
- Внуче на служител в ДГ № 71, родено 2017 г. за приемане в същата ДГ.
Решение на РГ по горецитираните случаи – За съдействие.
-

- Внуче на служител в ДГ № 142, родено 2017 г. за приемане в ДГ № 99.
Решение на РГ - В ДГ № 99 няма група за деца, родени 2017 година.
- Дете на служител в ДГ № 76, родено 2017 г. за приемане в същата ДГ
Решение на РГ - Не отговаря на условието за работещ на трудов договор най-малко 6
месеца преди подаване на заявлението за прием – чл. 4, ал. 2, т. 6 от Правилата.
- Дете на служител в ДГ № 161, родено 2017 г. за приемане в същата ДГ
Решение на РГ – Предвид възрастта на детето, случаят ще бъде повторно разгледан
след м. Януари 2019 г.
- Внуци на 2-ма служители в ДГ № 50, родени 2016 г. за приемане в същата ДГ
Решение на РГ - Изпълнена квота, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 6 от Правилата.
В. Гачева – При този недостиг на места в детските заведения на територията на град
София не бихме могли да се съгласим с предимството за прием на деца на служители в
Общинските ДЗ и училища да важи автоматично и за внуци на служители. Бих искала
да напомня, че чл.4 ал.2 т.6 от Правилата на РГ се отнася единствено за прием на деца
на работещи по трудов договор служители, но не и за прием на внуци на служители.
ІІ. Заявления за прием по социални критерии:
1. Дете, родено 2016 г. с ХЗ – анемия, семейството живее в кв. Лагера. Молят за
съдействие.
Решение на РГ – Да се представи допълнителна информация.
2. Писмо от АСП – Сердика за дете в риск. Няма представени други документи.
Решение на РГ – Да се представят документи, доказващи обстоятелствата.
3. Заявление за преместване на дете, родено 2014 г. – от ДГ № 99 в ДГ № 124.
Детето е със СОП.
Г-жа Харбалиева: Детето почти не е посещавало детската градина, идвало е почасово
и поетапно са увеличавани часовете, няма и 10 дни посещения. Детето е на село, не
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може да се адаптира успешно, защото не се води в детската градина. Майката е
пожелала да е в специална група.
Решение на РГ – Да се разговаря с директора на ДГ № 124 дали условията отговарят
на потребностите на детето.
4. Заявление за дете, родено 2014 г. Родителите работят в МВнР, завръщат се от
чужбина, кандидатстват за ДГ № 142 в район Красно село.
Решение на РГ - За съдействие.
5. Заявление за дете, родено 2016 г., породени деца.
Решение на РГ- Да кандидатстват съгласно Наредбата за прием, по общия ред.
6. Заявление за дете, родено 2015 г. с ХЗ, с решение на ТЕЛК. Директорът е
отказал записване, тъй като диагнозата не попада в Приложение № 8 от Наредба
№ 8. Кандидатстват са за ДГ № 164.
Решение на РГ – За съдействие при възможност, може и с по-голям набор.
7. Заявление за дете, родено 2014 г., детето е със СОП. Има заповед от РЦПППО разстройство на експресивната реч.
Решение на РГ – За съдействие при възможност, сградата е в ремонт.
8. Заявление за дете, родено 2015 г. Кандидатстват за ДГ № 164. Представени са
медицински документи за майката – със счупен крак и претърпяна операция.
Бе изказано мнение от членовете на работната група, че състоянието е временно,
подлежи на възстановяване.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно Наредбата за прием, по общия ред.
9. Заявление за две деца, родени 2013 и 2016 г. Децата са били настанени за
отглеждане в приемно семейство, а в момента са реинтегрирани при майката.
Семейството живее в район „Овча купел“. Имат 9 точки. ДАЗД е отправила
молба по компетентност.
Решение на РГ – За съдействие в ДГ № 161 след разговор с ДАЗД.
10. Заявление за съдействие за дете, родено 2016 г. Кандидатстват за ДГ № 51. Не са
предоставени други документи.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно Наредбата за прием, по общия ред.
11. Заявление от директора на ДГ № 61 за 4 деца, родени в началото на 2016 г.,
приети през ИСОДЗ. Родителите са заявили, че желаят децата им да
кандидатстват с набор 2015.
Решение на РГ – Да се уточнят детайлите с промяната на наборите.
12. Заявление за дете, родено 2013 г., за прием в 148. СУ.
Решение на РГ – За съдействие, детето е подлежащо и има места в ПГ.
13. Писмо от АСП за дете в риск, родено е 2016 г. Бащата се грижи за детето.
Майката е напуснала семейството. Молят за съдействие за приемане на детето в
ДГ № 51.
Решение на РГ – За съдействие.
14. Заявление за дете, родено 2015 г. Кандидатстват за ДГ № 127. Не са получили
точка по социални критерии, тъй като бащата е получил решението на ТЕЛК за
71% през месец юли, след класиранията.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно Наредбата за прием, по общия ред.
15. Заявление за дете с ХЗ – поленова алергия. Не са класирани, поради много
кандидати.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно Наредбата за прием, по общия ред.
16. Заявление за дете, родено 2016 г. Кандидатстват за ДГ № 155 или СДЯ № 28.
Детето е било класирано, но е елиминирано, поради смяна на работата на
родителя, което не е било отразено в профила на детето.
Решение на РГ – Да се проучат обстоятелствата.
17. Заявление за приемане на дете, родено 2013 г. Майката се грижи сама за детето.
Има подадени документи до ДСП и до съда за тормоз. Кандидатстват за ДГ № 7.
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Решение на РГ – Да се представи становище от АСП.
18. Заявление за дете, родено 2016 г., прието през ИСОДЗ и ПГУ през м.ІІ.2018 г. в
ДГ № 73. Молят детето да бъде преместено в по-голяма възрастова група –
набор 2015.
Решение на РГ – В набор 2015 на ДГ № 73 няма свободни места и има чакащи деца.
Следва да се следи освобождаване на място и преместване на детето.
19. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. По-голямото дете, родено 2014
г. посещава ДГ № 164, по-малкото дете не е класирано там. Майката е с ТЕЛК
100 %.
Решение на РГ – За съдействие.
ІІІ група – Братя/сестри, приети в различни детски градини.
Членовете на работната група се обединиха около предложението, направено от г-жа
М. Минчева, а именно братчета/сестричета, приети в различни детски градини, да
могат да посещават една и съща градина. Решението е във връзка с намалената квота от
40 на 30% за прием по социални критерии (по време на генералното класиране за
кампания през месеците май-юли 2018/2019 год.) и включването на вторите деца в
групата за прием по социални критерии. Ако има неприети по-малки деца, на този етап
няма да се удовлетворяват заявленията.
1. Заявление за дете, родено 2016 г. По-голямото посещава ДГ № 164, а по-малкото
не е прието.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
2. Заявление за дете, родено 2016 г. По-голямото дете, родено 2012 г., посещава ДГ
№ 164. По-малкото не е прието.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
3. Заявление за дете, родено 2017 г., по-голямото е родено 2012 г. и посещава ДГ
№ 164.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община. В ДГ няма прием на деца, родени 2017 г.
4. Заявление за две деца, по-голямото, родено 2014 г. посещава ДГ № 164, помалкото, родено 2017 г. е прието в ДГ № 161. Молят за прием на по-малкото в
ДГ № 164.
Решение на РГ – В ДГ № 164 няма прием на деца, родени 2017 година. След м. януари
2019 г.
5. Заявление за две деца, по-голямото е родено 2014 г. и е прието в ДГ № 116, а помалкото- родено 2016 г. и е прието в ДГ № 46.
Решение на РГ – Да се провери кога е класирано по-малкото дете. Да се разговаря с
директора, за да се преценят какви са възможностите.
6. Заявление за приемане на дете на учители. Искат съдействие за приемане на
детето в ДГ № 160 в район „Витоша“.
Решение на РГ – За съдействие.
7. Заявление за дете, родено 2016 г., по-голямото посещава ДГ № 43, по-малкото не
е прието.
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Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община. В ДГ няма прием на деца, родени 2017 г.
8. Заявление за дете, родено 2017 г., което не е класирано. По-голямото посещава
ДГ № 37.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
9. Заявление за дете, родено 2016 г., прието в СДЯ 36. По-голямото дете, родено
2014 г. посещава ДГ № 30. Родителите молят за съдействие по-малкото да бъде
преместено при по-голямото.
Решение на РГ – По-малкото дете е в опашката на чакащи да ДГ № 30 и с броя точки
ще бъде прието на следващо текущо класиране по общ ред.
10. Заявление за дете, родено 2016 г., прието в 36 СДЯ. По-голямото, родено 2013
г., посещава ДГ № 30.
Решение на РГ – За съдействие.
11. Заявление за дете, родено 2016 г. По-голямото посещава ДГ № 93. По-малкото
не е прието.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
12. Заявление за преместване, за дете, родено 2017 г., прието в ДГ № 12, поголямото посещава ДГ № 79. Молят за преместване на по-малкото дете в ДГ №
79.
Решение на РГ – За съдействие.
13. Заявление за дете, родено 2016 г. Искат съдействие за промяна на набора и
приемане в ДГ № 159.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
14. Заявление за приемане на дете, родено 2016 г. По-голямото дете посещава ДГ №
2.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
15. Заявление за приемане на дете, родено 2016 г. По-голямото дете посещава ДГ
№ 10.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
16. Заявление за приемане на дете, родено 2016 г. По-голямото дете посещава ДГ
№ 10.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
17. Заявление за приемане на дете, родено 2016 г. По-голямото дете посещава ДГ
№ 22.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
18. Заявление за приемане на дете, родено 2016 г. По-голямото дете посещава ДГ
№ 39.
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Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
19. Заявление за дете, родено 2012 г. Искат съдействие за приемане в 5. ОУ.
Решение на РГ – Да се проследи има ли места и ако има за съдействие.
20. Заявление за дете, родено 2013 г. Молят за промяна на набора и приемане в 145.
ОУ, където учи по-голямото дете.
Решение на РГ – Кандидадтстване по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
21. Заявление за приемане на дете, родено 2012 г. Искат съдействие за приемане в
145. ОУ, където учи по-голямото дете.
Решение на РГ – Кандидатстване по реда на Наредбата за прием на деца в общинските
детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община.
Запознати с протокола:
1. Мария Минчева –
2. Ирена Николова –
3. Емил Миков –
4. Елка Илиева –
5. Ирена Николова –
6. Нели Пейчева –
7. Боряна Тасева –
8. Иванка Харбалиева –
9. Недялка Кацарска –
10. Равина Пешева –
11. Афродита Ильовска –
12. Евелина Китова –
13. Жорж Иванов –
14. Веселина Гачева –
15. Антонина Кенова –
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