ПРОТОКОЛ
от заседание на работна група за дейността на институциите в предучилищното
образование, назначена със Заповед № СОА18-РД91-300/27.08.2018 г., изм. и доп. със
Заповед № СОА19-РД91-270/01.08.2019 г. на кмета на Столична община
На 17.12.2019 г. от 10.00 часа се проведе заседание на работната група.
На заседанието присъстваха:
Председател: Мария Минчева – Директор на дирекция „Образование“
Заповед за заместване №СОА19-РД15-11869/28.10.2019 г.

и членове:
1. Емил Миков - гл. експерт в дирекция „Образование”
2. Елка Илиева – гл. експерт в дирекция „Образование“
3. Йолита Тодорова – юрисконсулт в дирекция „Образование“
4. Равина Пешева – директор на ДГ № 15
5. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
6. Петя Йосифова – директор на ДГ № 48
7. Иванка Харбалиева – директор на ДГ № 99
8. Саня Конакчиева – зам.-председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
9. Цветелина Атанасова – зам.-председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
10. Евелина Китова- директор на 39 СУ
11. д-р Цветанка Христова – началник отдел „Медицински дейности“ към дирекция
„Здравеопазване“
12. Мария Вацева – директор на СДЯ № 31
13. Мария Даскалова - дирекция „Здравеопазване“
14. Яна Алексиева – изпълнителен директор на Асоциация „Родители“
15. Васил Николов – Национален инициативен комитет за качествена и иновативна
образователна система
Срещата протече при следния дневен ред:
1. Календар на дейностите на ИСОДЗ и ПГУ за 2020 г.;
2. Разни

По т.1 от дневния ред:
Представени са следните предложения от Дирекция „Информационно обслужване и
технологии“ за коригиране на календара на дейностите на ИСОДЗ и ПГУ за 2020 г.:
- Обявяването на свободните места за генералното класиране да се извършва една
седмица по-рано, т.е. на 16.03.2020 г. вместо на 23.03.2020 г., за да имат
възможност родителите два месеца да подредят своите кандидатури.
- В резултат на това текущите класирания ще се намалят и ще са до 07.03.2020 г.
вместо до 14.03.2020 г.
- Да се променят текущите класирания и вместо всяка седмица да бъдат през две за
месеците Януари, Февруари и Март, защото свободните места са малко.
Отбелязва се, че що се отнася до двата месеца за кандидатствне при първо класиране,
няма да има единно мнение от родителските организации, тъй като всички родители
имат различни мнения, но след като това предложение идва от Дирекция
„Информационно обслужване и технологии“ и е технологично необходимо на
информационната система, то трябва да се подкрепи.
Предложи се края на актуализацията на профилите и заключването на системата да се
измести и вместо на 14-ти май да се извърши три дни по-рано на 11-ти май, за да има
възможност спокойно да се обработят данните. Тези три дни са необходими, за да се
направят всички служебни проверки на заявените критерии за предимство – ТЕЛК,
адресна регистрация, ясли, братя и сестри в системата и др., т.е. всички критерии, които
са служебно проверявани досега. Освен това са необходими и за откриване и премахване
на неистинските профили.
В подкрепа на предложението се даде пример, че на предходното първо голямо
класиране в една от детските градина е имало шест неистински профили. В тях всички
родители/настойници са били с различни имена, но с една и съща година на раждане.
Нямало е вписани адреси и телефони. В профилите са използвани много социални
критерии
за
кандидатстващите
деца.
След
класирането
на
децата
родителите/настойниците не са се явили, не са подали заявления и не са предоставили
изискуемите документи, които доказват заявените критерии.
Обърна се внимание, че това много подробно трябва да бъде обяснено на родителите в
секция „Новини“, за да няма съмнения сред тях. Да се напише точно кои критерии се
проверяват служебно, кое го налага и каква полза има от това. Всичко това и точната
дата, на която ще бъде заключена системата, да бъдат публикувани достатъчно рано, за
да могат родителите да бъдат своевременно информирани за тази промяна.

Изказа се мнение, че промяната в сроковете преди класирането не нарушава правата на
децата и родителите и вероятно не би довело до сериозно напрежение, по-скоро това би
се предизвикало от забавяне на обявяване на резултатите от класирането.
Родителите, организациите и всички заинтересовани ще имат достъп до резултатите още
в деня на осъществяване на самото класиране - на 15.05.2020 г. в 17:00 часа. Това ще е
възможно, ако са на разположение тези три дни, в които ще могат да се направят всички
необходими служебни проверки. Отбеляза се, че това е и основният мотив системата да
се затвори три дни по-рано, за да е възможно резултатите да бъдат обявявани по-рано.
Предложи се всички обсъждани промени да бъдат написани и предоставени на членовете
на работната група, за да могат те да ги разгледат по-подробно, преди да бъде взето
крайно решение, което да бъде публикувано.
Отбеляза се, че примерния календар и всички промени, ще бъдат изпратени на членовете
на работна група още тази седмица, а те ще трябва в най-кратки срокове да ги разгледат
и да върнат отговор, за да може до края на 2019 г. информацията да бъде публикувана и
хората да могат по-рано да се запознаят с промените и точните дати на класиранията.
Изказа се мнение, че календарът е много неразбираем и ако е възможно да се коригира.
Отбеляза се, че ако има предложения за друг формат или някакви други промени, те ще
бъдат взети под внимание.
По т.2 от дневния ред:
Обсъди се постъпил сигнал до Софийска градска прокуратура. На този сигнал е
отговорено преди изтичане на едномесечния срок и сега се чакат последващи действия от
нейна страна. Работната група за прием на деца в детски градини на територията на
Столична община не е провеждала заседания от момента на постъпване на
прокурорската преписка от Софийска градска прокуратура.
Посочва се, че при следващо заседание на работна група за прием на деца в детски
градини на територията на Столична община няма да бъде прилаган чл.4, ал.2, т.6 от
Правилата за дейността на работната група към Столична община, докато приключи
проверката на Прокуратурата.

