ПРОТОКОЛ
от заседание на работна група за дейността на институциите в предучилищното
образование, назначена със Заповед № СОА18-РД91-300/27.08.2018 г. на кмета на
Столична община

На 29.11.2018 г. в зала „Официална“, Столична община, се проведе планирано
заседание на работната група.
На заседанието присъстваха:
1. Г-жа Малина Едрева – председател на Комисия по образование, култура, наука и
културно многообразие към СОС
2. Доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет направление „Култура, образование, спорт и
превенция на зависимости“ в СО
3. Мария Минчева – директор на дирекция „Образование“
4. Емил Миков – гл. експерт в дирекция „Образование“
5. Елка Илиева – гл. експерт в дирекция „Образование“
6. Нели Пейчева – гл.експерт в дирекция „Образование“
7. Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование”
8. Йолита Тодорова – юрисконсулт в дирекция „Образование“
9. Огнян Лютаков – юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“, СО
10. Д-р Цветанка Христова – дирекция „Здравеопазване“, СО
11. Албена Генова – гл. експерт отдел „Централизирани информационни системи“ –
дирекция ИОТ в СО
12. Янка Никодимова – началник отдел „Централизирани информационни системи“,
дирекция ИОТ в СО
13. Недялка Кацарска – директор на ДГ № 155
14. Иванка Харбалиева – директор на ДГ № 99
15. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
16. Мария Вацева – директор на СДЯ №31
17. Миряна Маламин-Сирийски – експерт към ПКОКНКМ към СОС, Фондация
„Светът на Мария“
18. Цвета Брестничка – Асоциация „Родители“
19. Саня Конакчиева – зам.-председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
20. Веселина Гачева – председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
21. Васил Николов – председател на Национален инициативен комитет за качествена
и иновативна образователна система
22. Антонина Кенова – Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
23. Катерина Ковачева – Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Запознаване със статистиката за приема за последните три години (2016, 2017,
2018).
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2. Обсъждане на варианти за промяна на критериите за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища
на територията на Столична община.
3. Разни.
По т. 1 и 2:
Презентирани бяха накратко предложенията за актуализация на Наредбата за прием
на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община, с уточнението, че на настоящата среща
се разглеждат критериите за прием.
Изяснява се обстоятелството, че общината е започнала промяна на ИСОДЗ, поради
което е нецелесъобразно да се правят съществени доработки на този етап. Изясни се и
обстоятелството, че предвид териториалното деление на СО не е възможно въвеждане
на допълни точки за квартал или местност.
Направена е препоръка да се взимат решения, които могат да се адаптират към
съществуващите възможности.
Коментира се необходимостта да се прави ежегодно анализ, който да показва
заетостта на системата на детските градини.
Разгледани бяха критериите за прием, по които има постъпили предложения от
членове на групата:
Обсъждане на критерия за прием на братя и сестри (породени и близнаци):
Представителите на информационната система представиха данните за приема на деца
в ДГ, за заявилите критерия за брат сестра в същата детска градина и броя: Според
анализа на критерия за прием на братя и сестри няма съществена разлика в броя и
процента заявили и ползвали този критерий. Посочени са вариантите за прием при:




Запазване на точките на братя и сестри в социалната квота;
При преместване в общия ред;
При различен размер на социалната квота, спрямо общия ред: 30/70 или 40/60.

Коментирани са цифрите, които се виждат в таблиците в приложение. Промяната през
2018 г. е, че са намалели драстично броя на приетите деца, квотата е намалена и
критерият е социален. Спадът в приема е от 39 %.
При разиграване на критериите като се промени квотата се увеличава броя на
класираните деца. При квота 40/60, но критериите за прием на братя и сестри, близнаци
и породени са в графа „общи“ – процента на приети се променя, като се увеличава.
Разисквани са причините и резултатите, както и че тези цифри не отразяват особености
като невъзможни желания на родителите.
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При данните се вижда, че не всички желания на родители, посочили този критерии са
удовлетворени, като има деца приети в други детски градини и има деца изобщо
неприети. От данните се вижда, също така, че социалната квота винаги остава не
напълно заета.
При обсъждането на критериите С. Конакчиева от Настоящи и бъдещи майки посочи,
че тяхната позиция е за отпадане на трите критерия, по които се дават допълнителни
точки за прием на 1.Братя и сестри в една и съща детска градина, на 2. Породени деца и
3. Близнаци, тъй като даването на допълните точки за тези три групи е
дискриминационно.
Представена бе позицията на Асоциация Родители и на НМД, за преместване на
братята и сестрите, породените и близнаците в общия ред и запазване на точките. Като
беше позовано на ролята на общината за демографската политика и защитата, която
имат нужда семействата с повече деца. Посочено бе, че критерият за братя и сестри и
породени не е за предимство изобщо а за предимство при приема в съответната детска
градина, в която е записано и първото дете. Позицията на ИК е също в подкрепа на
допълнителните точки за братя и сестри, тъй като това улеснява адаптацията на второто
дете в детската градина.
Хронични заболявания:
Предложението е да се намали броя на децата приети с хронични заболявания, както и
това да бъде в рамките на общият прием (предложение на ИК). Да се удостоверява
хроничното заболяване с решение на ТЕЛК.
Представено бе постъпило предложение от Сдружение „Аутизъм днес“ и фондация
„Стъпка за невидимите деца в България“ да се запази бройката до 5 деца и да се запази
ЛКК протокола.
Направено е предложение да не се прилага критерият за хронични заболявания при
деца в яслена възраст, освен по изключение и чрез работна група.
Посочено бе, че за всички групи заболявания ТЕЛК е достатъчно удобно решение.
Деца със СОП:
НИККИОС предлага, предвид малкия брой нуждаещи се да се посочи, че се приемат
по 2 деца в група, но не всички места за определени за деца със СОП да се прехвърлят в
обща опашка, тъй като, ако се появят нови деца със СОП – за тях няма да има места.
Асоциация Родители – предлага да се запази приема на 3 деца.
Посочено бе, че запазването на бройка при много неприети деца е дразнещо за
останалите родители.
Критерии „местоживеене“.
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Важен момент, който трябва да бъде отбелязан е, че уседналостта не може да бъде
проверена. Ако се въведе, ще се прави от директорите на детските градини.
Мотивът за увеличаване на точките по критерия – постоянен/настоящ адрес е да се даде
предимство на децата, живеещи в съответния район. Да се въведе райониране на
детските градини предимство на хората от квартала за ползването им. Води се дискусия
за възможността да се дават повече точки за постоянен адрес в райони на детската
градина. Предложено бе постепенно въвеждане, като се започне поетапно първо в
Драгалевци, Горна баня, Горубляне. Това да е първа крачка към районирането.
Остава предизвикателството да се намери правно основание за недопускане деца от
други райони да заемат местата на деца, живеещи в съответния район.
Критерий „работещ родител“.
Има предложение на СНБМ да се вдигнат точките за работещ родител на 5 т. на
родител. Това е предложено за да се осигури възможност на работещите родители
децата да ходят на детска градина. Направи се и предложение от ИК за вдигане на
точките с 1 и да станат 2 т. за работещ родител. Обсъдено бе подробно доказването на
това, че някой е работещ – статутът на самоосигуряващите се, злоупотребите с
назначавания само за да се постигне точката и пр. посочено бе че се проверява в самата
градина от директора.
Определя се среща за финален текст на наредбата – 05.12.2018 г., 09,30 часа в зала
„Официална“.
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