ПРОТОКОЛ № 77 / 13.06.2018г.
На 13.06.2018 г. в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-151/30.04.2018 г. на
Кмета на Столична община, от 14.00 ч., в Дирекция „Образование”, се състоя
заседание на работна група 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. Боряна Тасева – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
6. Нели Пейчева – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
7. Йолита Тодорова – Гл. юристконсулт в Дирекция „Образование“
8. Д-р Моника Чеуз – Директор на Дирекция „Здравеопазване”
9. Д-р Цветанка Христова – Началник отдел „Медицински дейности“ –
Дирекция „Здравеопазване“
10. Огнян Лютов – Юристконсулт в Дирекция „Здравеопазване“
11. Янка Никодимова – Началник отдел „Централизирани информационни
системи“ – Дирекция ИОТ
12. Албена Генова – Гл. експерт в отдел „Централизирани информационни
системи“ – Дирекция ИОТ
13. Жаклин Райкова – Администратор „Обратна връзка“
14. Димитрия Георгиева – Ст. експерт по ПО в РУО – София-град
15. Недялка Кацарска – Директор на ДГ № 155, представител на СРСНПБ
16. Иванка Харбалиева – Директор на ДГ № 99, представител на СДСОРБ
17. Афродита Ильовска – Директор на ДГ № 19
18. Равина Пешева – Директор на ДГ № 15
19. Евелина Китова – Директор на 39 СУ
20. Иван Кънчев – представител на Синдикат на българските учители
21. Саня Конакчиева – Зам.–Председател Сдружение „Настоящи и бъдещи
майки”
22. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева – Директор на Дирекция
„Образование“: Работната група е в разширен състав, присъстват представители на
дирекция „Образование“, дирекция „Здравеопазване“, работодателските организации –
СДСОРБ, СРСНПБ, поканени са представители на синдикалните организации на
учителите – присъства представител на СБУ, представителите на НУС и Синдикат
„Образование“ към КТ „Подкрепа“, се извиненяват, че са възпрепятствани и не могат
да присъстват поради участие в конференция. Поради ангажимент са възпрепятствани
да присъстват и представители на Асоциация „Родители“.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на предложения относно Правила за допълнителен прием на деца в
общинските самостоятелни детски ясли, детски градни и подготвителни групи в
общинските училища на територията на Столична община;
2. Разни.
М. Минчева – На днешното заседание работната група трябва да излезе с предложение
на окончателния вариант на Правилата, които следва да бъдат утвърдени от Кмета на
Столична община веднага след решението на СОС за приемане на Наредбата за

изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в
подготвителните групи в общинските училища.
С. Конакчиева – Не звучи добре термина „надпланов“ прием и противоречи на
наредбата за финансиране на институциите, защото там не е регламентиран такъв
прием.
М. Минчева – Приемаме коментара. Нека бъде „допълнителен прием“. Навсякъде в
правилата терминът ще бъде корегиран.
С. Конакчиева – В ИСОДЗ се вижда, че не са много децата приети с решение на
работната група, но истината е, че случаите, които сме разглеждали са изключително
тежки и е крайно наложителна нашата намеса и помощ. В текста, където се изброяват
конкретните случаи и правомощията на работната група, предлагам да има по-обща
формулировка, която да обхваща в цялост нормативната уредба. Имам нещо предвид и
ще ви изпратя по мейл текста за съгласуване.
Й. Тодорова – Конкретните случаи за съдействие, които са изброени са изцяло
съобразени с текстовете във висшестоящите нормативни актове, вкл. дефинициите за
деца без родителска грижа; деца, жертва на насилие; деца в опасност от увреждане на
тяхното физическо, психическо развитие и т.н.
Д-р М. Чеуз – Не мога да приема, че в пълни яслени групи трябва да се приема
допълнително дете, което е с много тежки увреждания. Дете с труднолечимо
заболяване дали ще може да посещава детска ясла. По-добре да отпадне тази точка, тъй
като няма точна дефиниция за това.
А. Кенова – По отношение съдействието за децата, чиито родител/родители изпълняват
дипломатическа служба, мисля, че е редно да се запознаем със спогодбите в сферата на
образованието.
М. Минчева – За всеки конкретен случай ще правим запитване до МВнР. При случаи
за прием ще ги изискваме. По точката за деца на работещи в общинските СДЯ, детски
градини и училища ще добавим: “работили най-малко 6 месеца преди подаване на
заявление за прием на детето“.
С. Конакчиева – Нека текста се огледа добре, за да не бъдем обвинени в
дискриминация.
А. Кенова – Мисля,че няма да се атакува, а също така правото за приемане да не е само
за детската градина, в която работи служителят, а да има възможност и за детска
градина, близка до дома на детето. Важното е да не допуснем да стане врата за прием в
най-желаните детки градини.
М. Минчева – Статистиката на СБУ е за 58 деца на служители.
Н. Кацарска – Нека регламентираме – допълнителния прием да е до 2 деца в група.
С. Конакчиева – Съгласни сме да има лимит.
М. Минчева – Предложението на Асоциация „Родители“ е там където има неприети
братя/сестри, във връзка с намалената квота по социални критерии да се приемат.
С. Конакчиева – СНБМ е против предложението на Асоциация „Родители“. Считаме,
че става въпрос за пряка дискриминация.
Н. Кацарска – Не мога да преценя кое е дискриминация и кое не е, но ние винаги сме
подхождали с разбиране към затрудненията на родителите, но не искам виновни да са
директорите и работната група. Безумие е родителите да се разхождат с децата си по
детските градини.
А. Кенова – Предлагам да вземем принципно решение, което означава, че не е
необходимо да вписваме текста в Правилата, а тази година по изключение да бъдат
приети с решение на работната група. В точката за други случаи предлагам да се
разглеждат и случаите на децата със СОП. Аргументите са ми, че детето има
потребност да постъпи в детска градина във втора или в трета група, но в тези групи
вече няма места.

М. Минчева – С колегите от дирекцията бързо ще направим редакцията на Правилата,
като се съобразим с постъпилите предложения и ще бъдат приведени в съответствие с
рамката. Ще ви бъдат изпратени на ел. пощи за корекции и допълнения.
С. Конакчиева – Също в §7 от Наредбата за прием да се промени наименованието на
Правилата.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Подписали протокола:
1.

Мария Минчева –

2.

Ирена Николова –

3.

Емил Миков –

4.

Елка Илиева –

5.

Боряна Тасева –

6.

Нели Пейчева –

7.

Йолита Тодорова –

8.

Д-р Моника Чеуз –

9.

Д-р Цветанка Христова –

10.

Огнян Лютов –

11.

Янка Никодимова –

12.

Албена Генова –

13.

Жаклин Райкова –

14.

Димитрия Георгиева –

15.

Недялка Кацарска –

16.

Иванка Харбалиева –

17.

Афродита Ильовска –

18.

Равина Пешева –

19.

Евелина Китова –

20.

Иван Кънчев –

21.

Саня Конакчиева –

22.

Антонина Кенова –

