ПРОТОКОЛ № 36 / 29.06.2011
На 29.06.2011г. в Дирекция „Образование” на Столична община се проведе редовно
заседание на работната група.
Присъстват:
1. Г-жа М.Минчева – директор на Дирекция „Образование”
2. Г-жа И. Николова – гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Г-жа М.Иванова – гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-н П. Хаджигеоргиев – гл. експерт в Дирекция „Образование”
5. Г-жа Б.Тасева – ст. експерт в Дирекция „Образование”
6. Д-р Калинкова – директор на Дирекция „Здравеопазване”
7. Д-р М. Кирилова – гл. експерт в Дирекция „Здравеопазване”
8. Г-жа Л. Василева – директор на ОДЗ № 68
9. Г-жа А. Ильовска – директор на ЦДГ № 19
10. Г-жа Д. Закова – директор на ДЯ № 45
11. Г-жа М. Вацева – директор на ДЯ № 31
12. Г-жа Е. Бачева – представител на „Сирма груп”
13. Г-жа Е. Христова – представител на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”
14. Г-жа Ц. Брестничка – представител на Асоциация „Родители”
15. ……………………………………………..
Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева – директор на дирекция ”Образование”,
която обяви дневния ред на заседанието.
Дневен ред:
1.Информация относно готовността за включване на детските ясли в ИСОДГ
2.Обсъждане на предложения за промени в ИСОДГ
3. Разглеждане на постъпили заявления за разглеждане от работната група.
Предложението бе подложено на гласуване. Приема се.

По т. 1: Информация относно готовността за включване на детските ясли в ИСОДГ:
Д-р Калинкова – директор на дирекция „Здравеопазване” - Работата по включване на
детските ясли към ИСОДГ се осъществява в сроковете, които са поставени. На сесия на
СОС от 23.06.2011г. са приети правила за приемане на деца в общинските
самостоятелни детски ясли, указани са срокове за записване по стария ред, предвижда
се обучение за директорите на детските ясли, което ще се проведе по график през месец
юли, подсигурени са компютърни конфигурации за всички детски ясли. От 01.01.2012г.
децата, които кандидатстват за самостоятелните детски ясли ще се класират през
ИСОДГ. Отчете се спецификата в дейността, в социалните критерии се добавиха
предимства и за осиновителите, което бе прието от СОС. През месец август ще бъде
качена и базата данни за детските ясли, така че класирането през ИСОДГ да стартира
от 01.01.2012г.
Г-жа Е.Христова – На предишната работна група обсъждахме осиновителите да се
класират по общия ред ако няма причини в състоянието на детето, изискващи
съдействието на работната група като сме изхождали от това, да не противопоставяме
родителите. Поискахме становище от КЗД, за да няма решения на институциите за
дискриминация.
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Д-р Калинкова – На заседанията в общинския съвет предимствата за осиновителите
бяха аргументирани с решенията на предходната работна група.
Г-жа Минчева – Има забележки от комисиите на СОС по повод на писмо от КЗД,
изпратено към СОС и Кмета на СО, за това че в работната група казусите с
осиновените деца се разглеждат по различен начин.
Г-жа Е.Христова – разглеждали сме ги по различен начин, защото становищата от АСП
не ги различават по развитието от връстниците им, гледали сме състоянието на децата.
Г-жа Минчева – СОС постави в една група осиновените деца и децата в приемните
семейства. Има осиновители депозирали жалби за разглеждане от общинските
съветници.
Постъпило е писмо от Държавната агенция за бежанците. Задължението ни е да го
обсъдим и да предложим решения.
По т.2: Обсъждане на предложения за промени в ИСОДГ:
Г-жа Минчева предложи за обсъжда проблем поставян от родителите за изменения в
ИСОДГ отнасящи се за принципа за прилагане на генерираните числа за граничните
групи: частичния номер преди първото класиране да се запазва, а при всяко класиране
да се генерира ново число за децата в граничните групи, с което да се дава равен шанс
на всички деца.
(Обсъждат се различни варианти вместо датата пред първото голямо класиране да се
изписва учебната година, за която се кандидатства; по какъв начин ще се кандидатства,
ще се класират и кога ще се записват и приемат децата в яслена група, родени в първата
и втората половина на годината)
Предложение: За следващото генерално класиране, генерираното число в граничните
групи да се генерира за всяко следващо класиране.
Г-жа Е.Христова – Има предложение да обсъдим в работната група проблема с децата,
които са с много точки, но не са се записали или им е отказано записване. Стоят на
опашките и блокират системата. Такива сигнали имам за район „Красна поляна”. Дали
е възможно по някакъв начин да ограничим това явление.
Г-жа Л.Василева – действително нещата стоят точно така и трябва да има някакво
ограничение.
Предложение: Класирано дете, което не се запише на 3 поредни класирания да му се
отнемат точките от избор на желанията.
Г-жа Е.Христова – Възможно ли е новите правила да се публикуват изцяло, за да не се
допускат грешки.
Г-жа М.Минчева – Да ще се публикуват изцяло.
Г-жа Л.Василева – Предложение към директорите на детските ясли – да има
уеднаквяване между яслените групи в ОДЗ и тези в детските ясли – при обявяване на
свободните места за яслите да се приемат 22 деца.
Приема се.
Г-жа М.Минчева – Предложи за обсъждане писмо от Държавната агенция за бежанците
до СО от 29.03.2011г., в което се търси съдействие за насочване и при възможност за
приемане в детските градини около 30 деца в предучилищна възраст.
Г-жа Ц.Брестничка – това не са чужденци, това са бежанци и тези деца са в риск, някой
има ли представа в какви условия са тези деца.
Г-жа Е.Христова – Държавната агенция за бежанците има ли възможност да осигури
логистиката и децата да се насочат в покрайнините на софия, където има места в
детските градини.
Г-жа Ц. Брестничка – СО може да осигури места, там където има такава възможност.
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Г-жа Е.Христова – Имам писмо от майка за дете класирано и записано в ЦДГ №93, но
родителите са преценили и го оставят в частната детска градина, в която е ходило до
момента. През м. май майката получава в ел. поща съобщение, че детето е отписано от
ЦДГ №93. Искам да се направи проверка за детето Никола Николов Дърпатов (не съм
сигурна за фамилията на детето)
Г-жа Е.Христова – относно разглежданите заявления на осиновители в миналата
работна група – Ако СОС е приело тези деца да получават 3т. като социален критерий,
тези деца ще се класират без проблем.
Г-жа М.Минчева – тези деца са подали заявления по регламент за разглеждане през РГ,
хората губят право и възможност за класиране, защото местата вече ще са се
запълнили, в момента ние отхвърляме решение на институциите.
По т.3: Разглеждане на постъпили заявления за разглеждане от работната група:
1. В. Д., роден 2008г. – родителите работят, в тежко финансово състояние са, няма
кой да се грижи за детето.
Решение на Работната група: По общия ред.
2. С. К., родена 2009г., кандидатства за ОДЗ 67, детето е осиновено.
Решение на Работната група: От м. 09.2011г. да се актуализира профила
съгласно изменените правила.
3. К. К. на 1,5г., кандидатства за ОДЗ 4, кв.Дружба. Бащата работи в МО и
заминава на мисия.
Решение на Работната група: Да се насочи към детско заведение по чл.10 от ЗНП
или по общия ред.
4. М. М., роден 2007г., е отглеждан в приемно семейство. Семейството живее на
територията на район Панчарево.
Решение на Работната група: Да се актуализира профила.
5. Писмо от посолството на Украйна за детето на служителка в посолството.
Решение на Работната група: По общия ред.
6. К. Д., роден 2008г. Детето е с ТЕЛК - 30% загуба на възможността за социална
адаптация – с вродена тромбоцитопения. Кандидатства за ЦДГ №130.
Решение на Работната група: Да се проведе среща в работната група с
родителите и медицински специалисти.
7. А. Б., роден 2009г. Бащата е в затвора - представена сл. бележка. Не е
представено становище от АСП – де се представи. Детето е в риск.
Решение на Работната група: За съдействие.
8. М. Т. – на заседание на предходна работна група е изискано да представи
становище от АСП – представено е.
9. С. е на 1г. и 8м. Семейството има по-голямо дете на 9г. Отглеждат се от бабата.
Майката е с онкологично заболяване. Семейството живее в кв. Драгалевци.
Решение на Работната група: Има предложение от директорката на ДЯ 45, която
ще може да приеме детето.
10. Р. М., родена 2007г. Детето е осиновено от самотна майка. Има становище от
АСП – в период на следосиновително наблюдение. Кандидатства за ЦДГ №130.
Решение на Работната група: За приемане в ЦДГ №187.
11. М. С., родена 2009г. Семейството е в тежко финансово състояние, майката е
студентка. Има становище от АСП. Кандидатства за ОДЗ 8 или ОДЗ 93.
Решение на Работната група: По общия ред.
А.
12. Г., роден 2007г. Семейството живее в район Младост. Майката е алкохоличка.
Детето има разстройство на речта.
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Решение на Работната група: За съдействие в ОДЗ 59
13. С. Д., родена 2008г., кандидатства за ЦДГ 87 ”Буката”. Представен е медицински
документ от личен лекар, че детето изостава в развитието и говора.
Решение на Работната група: Да представи медицински документи от
специалисти, ако има изоставане – на място в детската градина.

1. Г-жа М.Минчева:…………………….
2. Г-жа И. Николова:…………………..
3. Г-жа М.Иванова:……………………
4. Г-н П. Хаджигеоргиев:……………..
5. Г-жа Б.Тасева:……………………….
6. Д-р Калинкова:……………………….
7. Д-р М. Кирилова:……………………
8. Г-жа Л. Василева:…………………….
9. Г-жа А. Ильовска:…………………….
10. Г-жа Д. Закова:………………………
11. Г-жа М. Вацева:……………………….
12. Г-жа Е. Бачева:………………………
13. Г-жа Ц.Брестничка:…………………
14. Г-жа Е. Христова:……………………
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