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 21.11.2018 г. в залата на ул. „Париж“ № 1, се проведе планирано заседание на
работната група.
На заседанието присъстваха:
1. 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“, СО
5. Йолита Тодорова – юрисконсулт в дирекция „Образование“
6. Албена Генова – гл. експерт отдел „Централизирани информационни системи“ –
дирекция ИОТ в СО
7. Янка Никодимова – началник отдел „Централизирани информационни системи“,
дирекция ИОТ в СО
8. Недялка Кацарска – директор на ДГ № 155
9. Иванка Харбалиева – директор на ДГ № 99
10. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
11. Мария Вацева – директор на СДЯ №31
12. Евелина Китова – директор на 39 СУ
13. Миряна Маламин-Сирийски – експерт към ПКОКНКМ към СОС, Фондация
„Светът на Мария“
14. Йордан Йосифов – Асоциация „Родители“
15. Саня Конакчиева – зам.-председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
16. Васил Николов – председател на Национален инициативен комитет за качествена
и иновативна образователна система
17. Антонина Кенова – Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на правилата за работа на работната група.
2. Обсъждане на предложения за актуализиране на Наредба за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища
на територията на Столична община.
3. Разни.
Заседанието бе открито от г-жа Малина Едрева - председател на Комисия по
образование, култура, наука и културно многообразие към СОС. Модератор на групата
е г-жа Миряна Сирийски.
1

По т. 1 от дневния ред:
Правилата за работа на работната група бяха приети. Без възражения.
По т. 2 от дневния ред.
- уточнен бе график на обсъжданията и приемането на Наредбата:
За да се обезпечи приемане на Наредбата от СОС до 17.01.2019 г. е необходимо да е
преминало общественото обсъждане (1 месец), което изисква съгласувано предложение
да излезе от работната група до 12.12.2018 г. Паралелно се работи по промени в ИС,
ако такива се налагат. По време на общественото обсъждане, членове на РГ могат
отново да правят предложения.
Прие се следният график: Писмени предложения от членове на РГ до 26.11.2018 г.
Обсъждане на варианти за промяна на критериите за прием на 29.11.2018 г., изготвяне
на вариант за публикуване за обществено обсъждане до 07.12.2018 г.
Разисквания:
- необходимо ли е да се променя Наредбата и в каква посока;
- поставено бе искане за: регламентирането на броя деца, приемани в една градинска
или яслена група; регламентиране на приема на почасовата организация в рамките на
основния прием;
- поставен бе въпросът за точките, които се дават за братя и сестри в една градина –
дали изобщо да има подобно предимство и къде да бъде отразено като допълнителни
точки към общия ред или като допълните точки в социалната квота. Посочени бяха
аргументи за и против повече точки, както и бяха посочени аргументи, че ако се сложат
в общия ред, а не в социалната квота братята и сестрите ще бъдат винаги приемани и
няма да има прием на деца, които не са братя и сестри.
От СНБМ изразяват становище, че част от критериите са форма на дискриминация
на основата на признак възраст и лично положение, като в кумулация е налице
множествена дискриминация, по смисъла на § 1, точка 11 от ЗЗДц.
- разисквано бе осигуряването на хранене за децата на почасова грижа. Уточнено бе
следното: има регулация с писмо от кмета, която допълва Наредба 5, където най-общо е
посочено какво е почасовата грижа, има градини, които не прилагат указанията на
писмото, необходимо е да се регламентира във Вътрешните правила на детските
градини, тъй като писмото не е достатъчно, дали това е наредбата за прием, остава
отворено да кажат юристи. Посочено бе, че трябва да се разграничава ред и прилагане
на реда и че може да се постигне по-добро прилагане, тогава когато се реагира на
сигнали за градини, в които не осигуряват хранене, въпреки желанието на родителите и
детето.
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- разискван бе въпросът с уседналостта и районирането на достъпа: Посочено бе, че
много от родителите изявяват желание ДГ да е по-близо до работното място, втори
мотив: уседналост. Обсъдени бяха затрудненията пред въвеждането й – няма
задължение за настоящ адрес, родителите не винаги имат ясно регламентирано работно
място. Необходимо е поне да се въведе за крайградските райони, където идват деца от
града и запълват местата, а местните деца са измествани. Оказа се, че не е еднозначна
позицията на организациите и по този въпрос. Посочено бе, че районирането е
европейска практика, за да се отговори на нуждите на населението. Обсъдено бе да се
сложи райониране на крайните квартали, като въведение на практиката и за останалите.
Към настоящия момент не съществува система която я установява. Настоящ и
постоянен адрес са променливи и не са достатъчен критерий за реална уседналост, в
случай че се приеме райониране.
- разисквано бе, че решението на КЗД е за правото на Педагогическите съвети да
въвеждат допълнителни критерии, но не и за критериите – месторабота и местоживеене
по същество.
- посочено бе, че общината ще поиска по-бързо издаване на достъп до служебна
информация, за да бъдат улеснени родителите и да не се налага издаване на документи,
което издаване се заплаща, за информация, която може да бъде проверена по служебен
ред.
Решения за следващи действия:
1. Писмени предложения от всички в РГ до 26.11. 2018 г.
2. Статистика за приема за последните три години (2016, 2017, 2018), за да се
проследи влиянието на точките при прием и колко деца са приемани по
определени критерии.
3. Варианти за промяна на критериите за прием.
По т. Разни:
- Има наблюдения че масово кметове на правят предложения за инвестиционната
програма. Поставено бе като въпрос, че трябва да се изиска организиране на среща за
представянето на инвестиционната програма. Очакваме да бъде поставен въпроса на
следващата среща на РГ.
Следваща среща на работната група – 29.11.2018 г. от 09,00 часа в зала „Официална“ на
СО.
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