ПРОТОКОЛ № 80 / 20.09.2018 г.
На 20.09.2018 г. 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. Емил Миков – гл. експерт в дирекция „Образование”
3. Ирена Николова – гл. експерт в дирекция „Образование”
4. Нели Пейчева – гл.експерт в дирекция „Образование“
5. Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование”
6. Иван Кънчев – представител на СБУ
7. Милена Мавродиева – представител на синдикат „Образование“ към КТ
„Подкрепа“
8. Иванка Харбалиева - директор на ДГ № 99
9. Недялка Кацарска – директор на ДГ № 155
10. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
11. Веселина Гачева – председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
12. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили заявления за прием на деца в общинските детски градини
и подготвителни групи в общинските училища на територията на Столична община;
2. Разни.
Г-жа Б. Тасева – гл. експерт в ДО докладва случаите, обобщени по групи.
Направено е справка, че 290 са децата, които имат братя/сестри приети в различни
детски градини. Тези, които са приети в СДЯ са премахнати.
Н. Кацарска – Ако трябва да приемем всички, за да ги съберем, няма да имаме
никаква възможност да разрешаваме тежките социални случаи.
В. Гачева – Нека проверим, колко от тях искат да бъдат прехвърлени на едно
място, да обявим някакъв срок, че имат тази възможност и след този срок се
преустановяват дейностите по приема, свързани със събиране на деца от едно
семейство в една детска градина.
И. Харбалиева – Имаме ли информация по набори колко са децата и за коя
детска градина чакат, за да се ориентираме. Нека имаме яснота, за да не се работи на
тъмно.
Разисквания по т. 1 от дневния ред.
І. Заявления за прием.
1. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. Бащата е пенсионер и не получава
точки за работещ родител. Кандидатстват за детска градина в район Красно
село.
И. Харбалиева – Запознати сме със случая от медиите. Мисля, че когато се създаваше
системата и се определяха критериите, идеята бе да се подкрепят работещите родители.
Детето е на 2 години. Има време за социализация.
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Решение на РГ – Да кандидатстват по общия ред, съгласно Наредбата за прием на деца
в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища.
2. Заявление за прием на дете, родено 2014 г. Детето има ХЗ и протокол от ЛКК.
Бащата е в неизвестност от 3 месеца. Има 2-ро дете в семейството и са с разлика
по-малко от 24 месец.
Решение на РГ – Да се представи документ от АСП.
3. Отново разглеждаме случая за двете деца, които са реинтегрирани при майката.
Децата са родени 2013 и 2016 г. Бяха насочени към ДГ № 161, но от Дирекция
„Социални услуги за деца и възрастни“ към СО имаме информация, че
семейството е сменило адреса си и живеят в кв. Княжево. По-голямото дете е
постъпило в ПГ в 132. СУ. Търси се място за по-малкото, което да е в близост до
училището.
Решение на РГ – За съдействие в ДГ № 8.
4. Заявление за прием на дете, родено 2017 г. Детето е класирано в ДГ № 21, но не
е записано, тъй като достъп до профила на детето е имал единствено бащата.
Родителите са разделени и бащата не е информирал за класирането на детето.
Наложена е санкция за кандидатстване в ДГ № 21.
Решение на РГ – Да се премахне санкцията и да кандидатстват по общия ред, съгласно
Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища..
5. Заявление от самотен родител за прием на дете, родено 2017 г. Кандидатстват за
ДГ № 8. Детето не е класирано на генералните класирания.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно Наредбата за прием – по социални
критерии детето ще се класира за прием през 2019/2020 учебна година.
6. Заявление за прием на дете, родено 2017 г. Детето е осиновено през м. август
2018 г. Кандидатстват за ДГ в ж.к. „Младост І“.
Решение на РГ – Във връзка с наши запитвания, препоръката на АСП е да има 6
месеца адаптационен период в семейството.
7. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. Имат заповед от РЦПППО за
необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие. Препоръчва се
работа с логопед, психолог и ресурсен учител. Насочено е към ДГ № 8.
Решение на РГ – Да се разговаря с директора на ДГ № 8 и директора на РЦПППО.
8. Заявление от родителите на две деца, посещаващи яслени групи в ДГ № 161 и
ДГ № 164. Искат размяна, съгласно Наредбата.
Решение на РГ – За съдействие.
9. Заявление за прием на дете, родено 2013 г. с 2012 в 55. СУ. Семейството е
многодетно с 3 деца – родени 2012, 2013 и 2017 г. Най-голямото дете е прието в
55. СУ. Искат съдействие за прием на другото подлежащо за прием дете.
Решение на РГ – За съдействие при възможност.
10. Заявление за прием на дете, родено 2017 г. в ДГ № 123. Детето е с ХЗ –
приложени са медицински документи. По-голямото дете, родено 2013 г.
посещава същата ДГ.
Решение на РГ – В ДГ № 123 не е обявен прием на деца с ХЗ, родени 2017. Да
кандидатстват съгласно Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в
подготвителните групи в общинските училища.
11. Писмо от дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ към СО за
съдействие за прием на 2 деца, настанени в приемно семейсто. Децата са
породени – родени 2012 и 2013 г. Подлежащи на задължителна предучилищна
подготовка. Живеят до ДГ № 39
Решение на РГ – За съдействие в ДГ № 39.
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12. Заявление за прием на дете, родено 2012 г. Детето подлежи на задължителна
предучилищна подготовка. По-голямото дете от семейството посещава 145. СУ.
Представено е решение на ТЕЛК 70 %.
Решение на РГ – За съдействие.
13. Заявление за прием на дете, родено 2017 г. Детето е класирано в ДГ № 198 по
критерий за дете с ХЗ, но е отказано записване, тъй като диагнозата не попада в
Приложение 8 от Наредба 8. Майката е учителка и трябва да се върне на работа.
Приложени са всички необходими документи.
Решение на РГ – За съдействие.
14. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. Приложено е решение на ТЕЛК 60%
за детето – епилепсия, с препоръка за диспансерно наблюдение. Кандидатстват
за ДГ № 80. Местата за ХЗ са заети.
Решение на РГ – Да се насочи към ДГ със свободни места за деца с ХЗ.
15. Заявление за прием на деца-близнаци, родени 2013 г. Децата са на дипломати и
са подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Кандидатстват за ДГ
№ 175. Разговаряно е с директора, има възможност.
Решение на РГ – Да се изиска доклад от директора, относно броят на децата в групите.
16. Заявление за преместване на дете, родено 2013 г. – от ДГ № 77 в ДГ № 37 и
приемане на по-малкото, дете родено 2016 г., което кандидатства в ДГ № 37 и не
е прието.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища.
17. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от ДГ № 101 в ДГ № 161.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища.
18. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. Кандидатстват в ДГ на територията
на район „Изгрев“. По-голямото посещава ДГ № 165.
Решение на РГ – Да кандидатстват по общия ред, съгласно Наредбата за прием на деца
в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища.
19. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от ДГ № 6 в ДГ в район
„Красно село“.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища.
20. Заявление запреместване на дете, родено 2015г. – от ДГ № 30 в ДГ № 46.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища.
21. Заявление за прием на дете, родено 2012 г. Детето подлежи на задължителна
предучилищна подготовка. Искат съдействие за прием в ПГ в детска градина в
ж.к. „Младост І“.
Решение на РГ – Да бъдат насочени за кандидатстване в ДГ, където има свободни
места. На територията на район „Младост“ има около 180 свободни места за деца,
родени 2012 година.
ІІ. Заявления на служители, завръщащи се след майчинство:
- Дете на служител в ДГ № 12, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
- Дете на служител в ДГ № 178, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
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Дете на служител в ДГ № 175, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Внуче на служител в ДГ № 152, родено 2016 г. за приемане в ДГ № 142.
Внуче на служител в ДГ № 51, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Внуче на служител в ДГ № 51, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Внуче на служител в ДГ № 39, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Внуче на служител в ДГ № 37, родено 2015 г. за приемане в същата ДГ.
Внуче на служител в ДГ № 152, родено 2016 г. за приемане в същата ДГ.
Внуци на служител в ДГ № 116 , родени 2015 и 2016 г. за приемане в: 2015 г. в
сграда „Братя Бъкстон“ и 2016 г. – сграда „Гърдова глава“.
Решение на РГ по горецитираните случаи – За съдействие.
-

- Внуче на служител в ДГ № 39, 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.
- Внуче на служител в ДГ № 152, родено 2017 г. за приемане в ДГ № 55.
Решение на РГ – Предвид възрастта на детето, случаят ще бъде повторно разгледан
след м. Януари 2019 г.
- Дете на служител на РЦПППО, родено 2016 г. за приемане в ДГ № 51.
Решение на РГ – Случаят е извън обхвата на Правилата и правомощията на работната
група.
В. Гачева – Моля, нека се отбележи отново в протокола, че СНБМ е против
приемането на внуци и вече сме вземали решение, че няма да се приемат внуци.
А. Кенова – Когато тези деца минаваха през системата, имаше доста случаи, в които
един служител има по 10 внука. През Работната група това не би трябвало да е
възможно да се случи. Ние подкрепяме, защото наистина няма кой да работи.
И. Харбалиева – Нали при обсъждане на правилата за работната група взехме решение
за деца и внуци на служители на детските градни.
ІІІ. Братя/сестри, приети в различни детски градини.
Решение на РГ – Оказване на съдействие за прием на деца от едно семейство в една и
съща детска градина се прилага в случаите, в които двете деца са приети в различни
детски градини при извършените до края на м. Юни 2018 година класирания.
1. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. По-голямото дете, родено 2015 г.,
посещава ДГ № 2. По-малкото не е прието.
Решение на РГ – Да кандидатстват по общия ред, съгласно Наредбата за прием на деца
в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища.
2. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от СДЯ № 66 в ДГ № 164,
където е прието по-голямото дете.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища..
3. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от СДЯ № 41 в ДГ № 25,
където е прието по-голямото дете.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
детски градини и в подготвителните групи в общинските училища.
4. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от ДГ № 6 в ДГ № 80, където
е прието по-голямото дете.
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Решение на РГ – За съдействие.
5. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от ДГ № 46 в ДГ № 112 с
набор 2015, където посещава по-голямото дете.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища, тъй като няма възможност за прием на дете от яслена възраст в ДГ № 112.
6. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от СДЯ в район „Изгрев“ в
ДГ № 50, където посещава по-голямото дете.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища.
7. Заявление за преместване на дете, родено 2015 г. – от ДГ № 167 в ДГ № 7,
където посещава по-голямото дете.
Решение на РГ – За съдействие.
8. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от СДЯ № 21 в ДГ № 7,
където посещава по-голямото дете.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища.
9. Заявление за прием с набор 2012 в ДГ № 64, на дете, родено 2013 г. По-голямото
дете, родено 2012 г. посещава същата ДГ. Искат съдействие децата да бъдат в
една и съща възрастова група.
Решение на РГ – И двете деца са класирани чрез ИСОДЗ в ДГ № 200.
10. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. – от СДЯ № 36 в ДГ № 30,
където посещава по-голямото дете.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища.
11. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 8, където посещава поголямото дете.
Решение на РГ – Да кандидатстват по общия ред, съгласно Наредбата за прием на деца
в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища.
12. Заявление за прием на дете, родено 2013 г. в 145. СУ – набор 2012, където учи
по-голямото дете.
Решение на РГ – За съдействие.
13. Заявление за преместване на дете, родено 2013 г. – от ДГ 112 в ДГ № 46 – набор
2012, където посещава по-малкото дете. Семейството е многодетно и найголямото дете е ученик.
Решение на РГ – Детето е класирано чрез ИСОДЗ.
Разисквания по т. 2 от дневния ред.
М. Минчева – Искам да информирам работната група, че във връзка с предписание за
извършване на основен ремонт на сградата на детска градина в район „Нови Искър“,
децата ще се преразпределят в съседни детски градини. Това ще бъде отразено в
ИСОДЗ.
М. Минчева – Нека, ако е възможно казусите, които не попадат в правомощията на
работната група, да бъдат отсявани и да им се отговаря директно.
И. Николова – Във връзка с постъпили сигнали са извършени проверки в ДГ № 26, ДГ
№ 138, ДГ № 161 и ДГ № 72. Дадени са препоръки, там, където е имало необходимост.
За резултатите от проверките жалбоподателите ще бъдат информирани.
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М. Минчева – Информирам ви, че за ДГ № 160 местата още не са обявени, защото
трябва да излезе решение на СОС, а след издаването му да се подготви заповед от кмета
на СО. След всичките тези процедури ще се обявят свободните места.
М. Минчева – В момента работим върху годишния план на дирекцията, в който са
предвидени проверки в ДГ № 87, ДГ № 2, ДГ № 7, ДГ № 161, ДГ № 43, ДГ № 73.
Н. Пейчева – Преди да направим проверка в ДГ № 164, трябва да окажем методическа
помощ на директора и да му дадем възможност да навлезе в работата, тъй като е
назначен съвсем скоро.
Поради изчерпване на дневния реду заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1. Мария Минчева –
2. Емил Миков –
3. Ирена Николова –
4. Нели Пейчева –
5. Боряна Тасева –
6. Иван Кънчев –
7. Милена Мавродиева –
8. Иванка Харбалиева –
9. Недялка Кацарска –
10. Афродита Ильовска –
11. Веселина Гачева –
12. Антонина Кенова –

6

