ПРОТОКОЛ № 94 / 01.07.2020 г.
Днес на 01.07.2020 г. в 10:00 ч. се проведе онлайн заседание на работна група,
назначена със Заповед № СОА18-РД91-294/21.08.2018 г., изм. и доп. със Заповед №
СОА19-РД91-269/01.08.2019 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД91-49/24.02.2020
г. на кмета на Столична община. Работната група има за задача да разглежда, обсъжда и
взема решения за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в
училищата, съгласно утвърдени от кмета на Столична община Правила – Приложение
№1.
На проведеното заседание работната група е в състав:
Председател: Мария Минчева – Директор на дирекция „Образование“
и членове:
1. Нели Пейчева – гл. експерт в Дирекция „Образование”
2. Даниела Угренова – гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Йолита Тодорова – юрисконсулт в дирекция „Образование“
4. Иванка Харбалиева – директор на ДГ № 99
5. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19 и секретар на работната група
6. Елеонора Стоименова - директор на ДГ №79
7. Янка Такева – председател на СБУ
8. Саня Конакчиева – заместник-председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи
майки“
9. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Работната група заседава при следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили заявления за прием на деца в общинските детски
градини и подготвителните групи в общинските училища, съгласно утвърдени от
кмета на Столична община Правила.
2. Разни
Работната група има необходимия кворум за вземане на решения и пристъпва към
разглеждане на постъпилите заявления за прием на деца в общинските детски градини
и подготвителни групи в общинските училища на територията на Столична община.

По т. 1 от Дневния ред:
1. Заявления с вх. № ССД20-ДИ05-15-[1]/22.01.2020 г. и № СОА20-ВК66-1272[1]/26.02.2020 г. от Агенцията за социално подпомагане за дете, родено 2016 г.,
за прием в ДГ № 196. Детето е настанено в професионално приемно семейство
със Заповед № ЗД/Д-С-ЛЦ-093/14.11.2018 г. На предходното заседание на
работна група е изискана допълнителна информация за семейството.
Представено е писмо от Агенцията за социално подпомагане , където е
посочено, че към 26.02.2020г. в семейството е настанено за отглеждане още едно
дете със заповед № ЗД/Д-С-ВЗ-011/30.01.2020 г.. Приложени са: Заповед за
настаняване, договор за настаняване на дете в професионално приемно
1

семейство и писмо от Агенцията за социално подпомагане, удостоверяващо, че в
семейството на приемния родител са настанени две деца.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 196 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
2. Заявление с вх. № ССД20-ДИ05-155-[1]/05.06.2020 г. от Агенцията за социално
подпомагане за дете, родено 2018 г., за прием в ДГ № 161. Детето е настанено в
професионално приемно семейство със Заповед № ЗД/Д-С-СК-076/30.05.2018 г.
Приложени са: Заповед за настаняване и договор за настаняване на дете в
професионално приемно семейство.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 161 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
3. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-1771/22.04.2020 г. от бащата на дете, родено
2018 г., за преместване от ДГ № 27 в ДГ № 172. В детската градина детето е
счупило крака си. Нямат доверие на персонала в детската градина и биха желали
то да бъде преместено. Приложен е: лист за преглед на пациент в УМБАЛСМ
"Н.И.Пирогов".
Решение: Детето да бъде преместено в ДГ № 172 на основание чл. 4, ал. 2, т. 3 от
Правилата.
Освободеното място в ДГ №27, да бъде пуснато като свободно, при условие, че не се
надвишава максималния брой на децата в групата.
4. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-1181/05.03.2020 г. от родителите на дете, родено
2014 г., за прием в ДГ № 91. Детето е със специални образователни потребности.
Към момента детето посещава частна детска градина, но тя не разполага с екип
за подкрепа. Приложена е: копие от заповед № СД-1148/25.02.2020 г. за
допълнителна подкрепа от РЦПППО и копие от епикриза от психиатър.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 91, тъй като подлежи на задължително
предучилищно образование.
5. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2736/09.06.2020 г. от родителите на дете, родено
2014 г., за прием в ДГ № 70. До сега детето е посещавало частна детска градина.
Решение: Да се направи допълнителна проверка.
6. Заявление с вх. № СОА20-ДИ05-1807/23.06.2020 г. от Агенцията за социално
подпомагане - Люлин за дете, родено 2015 г., за прием в ДГ. Върху детето е
упражнено насилие от детегледачка, с която майката е имала сключен договор.
Детето е посещавало ДГ №152, но започнало да отсъства за неопределен период
и е отписано.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 152 , тъй като подлежи на задължително
предучилищно образование.
7. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2511/02.06.2020 г. от майката на дете, родено
2014 г., за прием в ОУ № 5. Това е прилежащото училище на детето за първи
клас.
Решение: Да се направи допълнителна проверка.
8. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2313/21.05.2020 г. от родителите на дете, родено
2015 г., за прием в ДГ. Детето е осиновено на 04.07.2019 г. и досега не е
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посещавало детска градина. Приложени са: копие от акта за раждане на детето и
копие от заявление от Агенцията за социално подпомагане – Сердика за прием.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 171, тъй като подлежи на задължително
предучилищно образование.
9. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2310/21.05.2020 г. от родителите на дете, родено
2015 г., за прием в ДГ № 11. Детето е посещавало детската градина, но
семейството заминава за чужбина. Сега се връщат да живеят в България.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 117 , тъй като подлежи на задължително
предучилищно образование.
10. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2513/02.06.2020 г. от родителите на дете, родено
2015 г., за прием в ДГ № 116 или ДГ № 37. Тези детски градини се намират найблизо до дома им.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 116 , тъй като подлежи на задължително
предучилищно образование.
11. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-3171/24.06.2020 г. от майката на дете, родено
2015 г., за прием в ДГ № 195. Майката сама отглежда децата си. Голямото дете е
ученик в училище, което се намира близо до детската градина. Приложени са:
копие от удостоверение от 1 СУ за голямото дете, копие от удостоверение за
раждане на детето и копие от служебна бележка от работодателя на майката.
Решение: Да се направи допълнителна проверка.
12. Заявления с вх. № СОА19-ГР94-6145/19.12.2019 г. и № СОА19-ГР94-6145[1]/30.01.2020 г. от майката на дете, родено 2017 г., за прием в ДГ № 175.
Майката отглежда детето си сама. Поради проблеми със социалното поведение
на детето, се е наложило консултация със специалист. Психологът препоръчва
детето да посещава детска градина поради незрялост на социалните умения на
детето. Приложено е копие от медицинско направление за психолог.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 174 на основание чл. 4, ал. 2, т. 3 от
Правилата.
13. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2254/19.05.2020 г. от майката на дете, родено
2018 г., за прием в ДГ № 124. Детето е диагностицирано с инсулинозависим
захарен диабет през Април 2020 г. Приложени са копия на епикризи.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 124 на основание чл. 4, ал. 2, т. 3 от
Правилата.
14. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2207/18.05.2020 г. от майката на дете, родено
2018 г., за прием в ДГ № 124. Бащата на детето е починал на 27.04.2020 г.
Приложени са: копие от удостоверение за раждане, копие от смъртен акт и
копия от удостоверения за постоянен адрес на майката и детето.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 124 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
15. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-3162/24.06.2020 г. и № СОА20-ГР94-3162[1]/30.06.2020 г. от бабата на деца, родени 2017 г. и 2015 г., за прием в ДГ № 115,
ДГ № 137, ДГ № 38 или ДГ № 15. Майката на децата е починала на 17.06.2020 г.,
а баща им е неизвестен. В семейството има още едно дете. Бабата е подала
заявление за попечителство. Приложени са: копия от удостоверение за раждане
на двете деца, копие от смъртен акт на майката и копие от молба до Дирекция
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„Социално подпомагане“-Сердика, отдел „Закрила на детето“ с вх. № ДДМ/Д-ССК/542 от 29.06.2020 г.
Решение: Децата да бъдат приети в ДГ № 15 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
16. Заявление с вх. № СОА20-КЦ01-18208/18.05.2020 г. от майката на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 60 или ДГ № 37. Бащата на детето е с наложено
наказание – лишаване от свобода в Р.Хърватия. Приложена е: служебна бележка
от консулската служба в Посолството на Р.България в Загреб.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 60 на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от
Правилата.
17. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2619/04.06.2020 г. от бащата на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 172. Бащата сам се грижи за децата си. Голямото дете е
с експертно решение от ТЕЛК със 100% инвалидност и степен на увреждане с
чужда помощ. Бабата на децата помага за отглеждането им, но тя е възрастна и е
във влошено здравословно състояние. Приложени са: копия от удостоверение за
раждане на двете деца, копие от Експертно решение №2252 от 128/ 13.08.2019г.
на ТЕЛК за голямото дете и копие от Определение №289836/ 29.11.2019 г. от
Софийския районен съд, 83-ти състав по гр.д. №53980/2019 г. за упражняване на
родителски права.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 172 на основание чл. 4, ал. 2, т. 7 от
Правилата.
18. Заявления с вх. № СОА19-ГР94-6035/13.12.2019 г. и вх. № СОА19-ГР94-6035[2]/04.02.2020 г. от майката на дете, родено 2016 г., за прием в ДГ № 32. Майката
живее сама с двете си деца и майка си. Голямото дете посещава училище и е
дете със специални потребности. Докато майката е на работа за малкото дете се
е грижила баба му, но здравословното й състояние се е влошило и сега това не е
възможно. Приложени са: копие от удостоверение за раждане на детето, копие
от Експертно решение №0976 от 076/ 27.04.2018г. на ТЕЛК за второто дете и
копие от Експертно решение №0234 от 018/ 01.02.2017г. на ТЕЛК за бабата.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 32 на основание чл. 4, ал. 2, т. 7 от
Правилата.
19. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2452/29.05.2020 г. от бащата на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 175. Бащата сам се грижи за децата си. Детето е със
специални образователни потребности. Голямото дете е диагностицирано със
захарен диабет тип 1 през Май 2020 г. Приложени са: копия от удостоверение за
раждане на двете деца, копие от заповед № СД-1425/26.05.2020 г. за
допълнителна подкрепа от РЦПППО и копие от психологическа диагностика от
психолог на детето, копие от Решение №71007/18.03.2019 г. на Софийския
районен съд , 80-ти състав по гр.дело гр.д. №577/2019 г. за упражняване на
пълни родителски права и копие от епикриза на голямото дете.
Решение: Да се обяви място за дете със специални образователни потребности в ДГ
№ 175.
20. Заявления с вх. № СОА20-КЦ01-21357/08.06.2020 г., № СОА20-КЦ5136242/25.06.2020 г. и № СОА20-КЦ01-24063/25.06.2020 г от майката на дете,
родено 2017 г., за преместване от СДЯ № 45 в ДГ № 166. Майката е във влошено
физическо състояние. Има експертно решение на ТЕЛК – 93%. Има затруднения
от почти всякакъв вид физически характер. Предвижва се с канадка. Желае да
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запише детето си в детска градина, която да се намира близо до дома им.
Приложени са: копие от удостоверение за раждане на детето и копие от
Експертно решение №2397 от 174/ 01.11.2019г. на ТЕЛК за майката.
Решение: Да се направи допълнителна проверка каква е причината ,която налага
преместването, по молба на г-жа Кенова, която обърна внимание, че не става въпрос за
преместване, а очевидно за прием.
21. Заявления с вх. № СОА20-ГР94-2439/29.05.2020 г. и № СОА20-ГР94-2439[1]/26.06.2020 г. от майката на дете, родено 2016 г., за прием в ДГ № 8. Майката
е във влошено физическо състояние. Има експертно решение на ТЕЛК – 50%.
Приложени са: копие от удостоверение за раждане на детето, копие от
удостоверение за настоящ адрес на майката и копие от Експертно решение
№3001 от 194/ 03.12.2018г. на ТЕЛК за майката.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 8 на основание чл. 4, ал. 2, т. 7 от
Правилата.
22. Заявления с вх. № СОА20-ГР94-3030/18.06.2020 г. от майка на дете, родено 2019
г. за прием в ДГ № 198. Детето е прието в детската градина на първо класиране,
но тъй като майката не е имала достъп до интернет, е пропуснала срока за
записване. Детето е елиминирано и е получило санкция. Майката е самотен
родител. Желае детето да бъде записано в детската градина, в която е било
прието или поне да бъде отменена санкцията на детето, за да може да
кандидатства през системата с пълен брой точки. Приложено е копие от
удостоверение за раждане на детето.
Решение: Не се приема санкцията на детето да бъде премахната.
По точка 2 от Дневния ред:
М. Минчева – Искам да поставя много сериозно въпроса за децата на учителите.
Имаме огромен проблем. С основание директорите настояват да се намери решение,
защото няма кадри.
С. Конакчиева – Нали имаше проверка от Прокуратурата.
М. Минчева – Проверката може да приключи след една година. Какво ще правим
есента, когато тези хора трябва да започнат работа?
С. Конакчиева – Разбирам всичко, но не е редно ние като РГ да вземаме решение,
докато се прави проверка.
А. Кенова – Аз съм „за“ приемането на учителските деца и винаги съм го казвала, но
трябва да се намери подходящ начин.
С. Конакчиева – Няма полезно действие на този етап.
Я. Такева – Аз смятам, че ние трябва да сме единни, че това е важно за
образователната система в София.
А. Кенова – Радвам се, че повдигнахте темата. Много пъти съм казвала, че пролблемът
трябва да се отнесе към МОН, към СО, към Синдикатите.Това решение трябва да
излезе от институциите. Ние ще го подкрепим.
И. Харбалиева - Хората, работещи в системата се чувстват неподкрепени. Радвам се,
че имаме подкрепата на родителската общност. Трябва да намерим правилния начин и
да се вземе принципно решение.
П. Йосифова - С г-н Стаматов многократно сме коментирали този наболял проблем за
приема на децата на учители, помощен персонал и медицински сестри. Ако намерим
решение на проблема, това би довело млади хора в системата. Г-н Стаматов е
разговарял с министър Вълчев да бъде направено предложение от съсловна
организация и да се разпише в нормативен документ. Не виждам мястото в КТД,
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защото там се регламентират трудово-правни взаимоотношения. Госпожо Такева, ако
имате възможност и желание, моля да подкрепите предложението на г-н Стаматов и
СРСНПБ, да направим среща с министър Вълчев. Знаем колко е важно да се върнат
млади хора на работа в системата, а не създаваме условия за това.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
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