ПРОТОКОЛ № 60 / 12.11.2015 г.
На 12.11.2015 г. в изпълнение на Раздел IV. Контрол, т.4.1 от приетите с
Решение № 158 по Протокол №35 от 12.03.2009г. „Правила за приемане на деца в
общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията
на Столична община”, от 10ч. в Дирекция „Образование” се състоя редовно заседание
на работната група, съгласно Заповед № СО-09-01-282/09.07.2013 г. на Кмета на
Столична община
Присъстват:
1. Г-жа М.Минчева – Директор на Дирекция „Образование”
2. Г-н П. Хаджигеоргиев – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Г-жа И. Николова – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-жа Б.Тасева – Ст. експерт в Дирекция „Образование”
5. Д-р Ц. Христова – Дирекция „Здравеопазване”
6. Г-жа Я. Никодимова – Гл. експерт отдел „Изчислителен център” към Дирекция
ИОТ - СО;
7. Г-жа З. Йовова – оператор „Обратна връзка“ към ИСОДЗ
8. Г-жа А. Ильовска – Директор на ЦДГ № 19
9. Г-жа Л. Василева – Директор на ОДЗ №68
10. Г-жа И. Харбалиева – Директор на ЦДГ №99
11. Г-жа М. Вацева – Директор на СДЯ № 31
12. Г-жа В. Гачева - СНБМ
Заседанието бе открито от г-жа М.Минчева, която предложи следния дневен ред:
1. Обсъждане Календар на дейностите и класиранията през 2016 г.;
2. Разглеждане на постъпили заявления за прием в детските заведения;
3. Разни;
Разисквания по т.1 от дневния ред:
Г-жа М. Минчева – През следващата година както и до сега, ще има няколко важни
момента в календара на дейностите – дата на обявяване на свободните места, първо
генерално класиране и последващите три класирания с двуседмичен срок за записване,
периоди без класиране и начало на текущите класирания.
Графикът на дейностите включва:
1. Обявяване на свободните места за прием от месец септември 2016 г. –
22.02.2016 г.
2. Заключване на системата за извършване на първо генерално класиране –
12.05.2016 г. (18ч.)
3. Първо генерално класиране с двуседмичен срок за записване – 13.05.2016 г.
4. Второ генерално класиране с двуседмичен срок за записване – 28.05.2016 г.
5. Трето класиране с двуседмичен срок за записване – 11.06.2016 г.
6. Четвърто класиране с двуседмичен срок за записване – 25.06.2016 г.
7. Периоди без класиране: 28.03.2016 г. до 12.05.2016 г.; от 27.06.2016 г.
8. Обявяване на свободните места за първо текущо класиране – 22.08.2016 г.
9. Първо текущо класиране – 27.08.2016 г.
Тъй като през месец септември има национални празници, срока за записване от
едноседмичен се удължава на двуседмичен, ако в седмицата има почивен ден заради
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национален празник, така даваме възможност на родителите спокойно да подготвят
документите и да запишат децата си.
Г-жа Л. Василева – Ако първото класиране е на 3 септември и има двуседмичен срок
за записване, притеснявам се, че няма да успеем да се подготвим и да подадем в срок
Списък Образец 2. Няма ли възможност срока за записване да е двуседмичен, но да има
класирания?
Г-жа Я. Никодимова - Не е възможно, системата не може да класира, без да има
яснота колко и кои места са свободни. По-добър вариант е да изтеглим датата и
първото класиране да е на 27 август.
Г-жа Н. Кацарска – Ако първото записване ще е на 29 август, то няма пречка първото
класиране да е на 27 август.
Решение на РГ: Първото текущо класиране за уч. 2016/2017 г. да е на 27.08.2016 г.,
обявяване на свободните места – на 22.08.2016 г.
Графикът на дейностите за 2016 г. е както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата/период
22.02.2016 г.
12.05.2016 г.

Дейност
Обявяване на свободни места
Заключване на системата в 18ч. и подготовка за първо генерално
класиране
13.05.2016 г. Първо генерално класиране под граждански контрол;
Двуседмичен срок за записване
28.05.2016 г. Второ генерално класиране с двуседмичен срок за записване
11.06.2016 г. Трето генерално класиране с двуседмичен срок за записване
25.06.2016 г. Четвърто генерално класиране с двуседмичен срок за записване
28.03.2016 г. – Период без класиране
12.05.2016 г.
27.06.2016 г. – Период без класиране
26.08.2016 г.
22.08.2016 г. Обявяване на свободните места за първо текущо класиране
27.08.2016 г. Първо текущо класиране за уч. 2016/2017г. Едноседмичен срок
за записване.

Г-жа Я. Никодимова – Нашите наблюдения при последните текущи класирания е, че
процента на записаните деца е много нисък. Предложението на нашия екип е от месец
октомври текущите класирания да са на две седмици, защото в системата се въртят
имената на едни и същи деца, а реално няма записвания. Само за 9 деца е приложена
санкцията по т. 2.2.14.
Г-жа М. Минчева - И нашите наблюдения потвърждават това, когато се откри новото
ОДЗ в район „Студентски“ повече от месец не се запълваха местата за набор 2011г.
Това показва, че недостигът е преодолян с откриването на нови детски заведения.
Подкрепям предложението на г-жа Никодимова.
Г-жа Л. Василева - Моето мнение е, че имаме потребност от по-чести класирания и
изчистване на децата, които стоят в системата на опашка, а реално вече посещават
някакво детско заведение.
Г-жа И. Харбалиева – Какво печелим от ежеседмичните класирания при положение,
че се въртят едни и същи деца.
Г-жа В. Гачева – Подкрепям г-жа Василева, така системата по-бързо елеминира
нереалните и неактуализирани кандидатури.
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Разисквания по т.2 от дневния ред: Разглеждане на постъпили заявления за
разглеждане от работната група:
1. Заявление от Е. Д. за детето И. A., родено 2012г. Детето е класирано в ОДЗ №
61, но не е записано и е приложена санкцията по т. 2.2.15. Приятелка е
направила кандидатурата, посочила е свой ел. адрес, но не е уведомила
семейството. Молбата е да бъде отменена санкцията и детето да има възможност
за кандидатстване.
Решение на РГ: Поради наличие на свободни места в ОДЗ № 61, които не могат да
бъдат запълнени, работната група предлага да отпадне санкцията за елиминация.
2. Молба от А. И., баща на две деца, на възраст за прием в яслена и градинска
група. Кандидатстват за ОДЗ № 11. Имат профил, но не достигат точки за
класиране.
Решение на РГ: По общия ред. Да се насочат към район, където има места за
съответната възраст.
3. Писмо от АСП - Младост за дете, родено 2013г., което е отглеждано в приемно
семейство в Германия. Реинтегрирано е в семейството на биологичния баща.
Кандидатстват за СДЯ № 69, ОДЗ № 79 или ОДЗ № 72.
Решение на РГ: За съдействие при възможност в ОДЗ № 72.
4. Молба от Ю. Н. за детето Д. Н., родено 2013г. Майката е изчезнала. Открита е
чрез Интерпол във Великобритания. Бащата е завел иск пред съда за присъждане
на родителските права на него. Кандидатстват за ОДЗ № 64 или ОДЗ № 68.
Решение на РГ: За съдействие при възможност.
5. Писмо от АСП – Сердика за дете А. М., родено 2013г. и дете Р. М., родено
2014г. Децата са в риск. Кандидатстват за детско завадение в кв. Надежда – ОДЗ
27, ОДЗ 115, ОДЗ 137, ОДЗ 170.
Решение на РГ: За съдействие при възможност в някое от изброените детски
заведения.
6. Молба от Д. А. за детето В. А., родено 2013г. Майката е самотна. Детето е
прието и към момента посещава ОДЗ № 78. Получава общинско жилище в кв.
Подуяне (приложена настанителна заповед). Моли за съдействие за преместване
в ОДЗ № 92.
Решение на РГ: Тъй като в района няма свободни места в детските заведения – по
правилата за размяна на детски градини.
7. Писмо от М. А., баща на дете родено 2014г. Оспорва санкцията по т. 2.3.9.
Детето е прието в ОДЗ № 32, но още не е проходило и искат да отложат
постъпването.
Решение на РГ: Съгласно т. 2.3.9 от Правилата, медицински документ за отлагане
постъпването на класирано дете се представя на директора на съответното детско
заведение, с цел отразяване в ИСОДЗ.
8. Писмо от И. В. – управител на Център за настаняване от семен тип, в който са
настанени 12 деца, от които 4 деца са на възраст подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка. Искат съдействие за приемането им в подходящи
детски градини.
Решение на РГ: За съдействие в район Люлин за децата, подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка, в близост, където има места. За другите деца – за
съдействие при възможност.
9. Д-р Христова от Дирекция „Здравеопазване” докладва за следния случай на дете,
родено 2014г.: Семейството живее в студентско общежитие в Студентски град.
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Детето е прието в СДЯ № 69. Майката е сменила адреса си във връзка с решение
на районен съд за противодействие на насилието. Кандидатстват за СДЯ № 31.
Решение на РГ: За съдействие.
Разисквания по т.3 от дневния ред:
Г-жа З. Йовова – Постъпило е писмо чрез „Обратна връзка“ за дете, класирано в ОДЗ
189. Пропуснали са срока за записване, тъй като са били в чужбина и не са имали
възможност да се информират. В ОДЗ 189 има свободни места задеца, родени 2012г.
Решение на РГ: Да представи документ или билет, удостоверяващ, че действително са
отсъствали от страната. Ако се докаже, да отпадне санкцията, тъй като има свободни
места.
Г-жа Я. Никодимова – Искам да подчертая, че сме изпратили предупредителни писма
до директорите и родителите, че предстои елиминация на децата, които не са
постъпили. Директорите не отразяват своевременно постъпването. Все още санкции не
са наложени.
Нашият екип има предложение да се изчистят неактуалните кандидатури преди
обявяване на местата на 22.02.2016г. и за първото генерално класиране да се направят
нови кандидатури, подчертавам, че не се изтриват профилите, а само кандидатурите
направени за миналата кампания.
Г-жа В. Гачева - Ние сме съгласни да има изчистване и актуализация, така ще се
оптимизира системата, но трябва да има разяснителна кампания
Г-жа Никодимова – Ние ще го обявим в медийното пространство, че кандидатурите
важат за новата уч. година.
Г-жа М. Минчева – Ще се публикува съобщение два месеца преди обявяване на
свободните места, че от 2016г. (ще се извършва ежегодно). Всеки родител ще трябва да
прави нови кандидатури. Ще се обяви чрез съобщение на главната страница – като
важна новина, чрез имейл до всички родители, в ръководството за родители, във
„Въпроси и отговори“, на видно място в детските градини, и при публикуване на
местата ще се обяви, че родителите имат възможност да направят своите кандидатури
през периода от 22.02.2016г. до 18.00 ч. на 12.05.2016 г.
Г-жа Я. Никодимова – Премахването на старите кандидатури ще се извърши на
22.02.2016г. Където има профили под управлението на директорите – ще е необходимо
директорите да направят връзка с родителите.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1.
2.
3.
4.

М.Минчева
П.Хаджигеоргиев
Б.Тасева
Д-р Христова

5.

Я. Никодимова

6.

З. Йовова

8. А. Ильовска
9. И. Харбалиева
10. Л. Василева
11. М. Вацева
12. В. Гачева

7. Н. Кацарска
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