ПРОТОКОЛ № 95 / 09.07.2020 г.
Днес на 09.07.2020 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. Николина Гаврилова - гл. експерт в дирекция „Образование”
2. Нели Манчева – гл. експерт в дирекция „Образование“
3. Даниела Угренова – гл.експерт в дирекция „Образование“
4. Йолита Тодорова – юрисконсулт в дирекция „Образование“
5. Петя Йосифова - директор на ДГ № 48
6. Иванка Харбалиева - директор на ДГ №99
7. Афродита Ильовска - директор на ДГ № 19
8. Елеонора Стоименова- директор на ДГ №79
9. Саня Конакчиева- зам.-председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
10. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Работната група заседава при следния дневен ред:
 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.
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. № СОА20-КЦ01-21357/08.06.2020 г., № СОА20-КЦ0122833/17.06.2020 г., № СОА20-КЦ51-36242/25.06.2020 г. и № СОА20-КЦ0124063/25.06.2020 г. от майката на дете, родено 2017 г., за прием 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 запише детето си в детска градина, която да се намира
близо до дома им. На предходното заседание на работна група е изискано да се
направи допълнителна проверка каква е причината ,която налага преместването
и дали става въпрос за преместване или за прием. След направена проверка е
установено, че случая се отнася за прием, а не за преместване, тъй като детето е
родено 2017 г. и няма как да продължи да посещава самостоятелната детска
ясла. Детето е участвало във всички класирания до сега , но не е прието, поради
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малък брой точки. 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: Детето да бъде прието в ДГ № 166 на основание чл. 4, ал. 2, т. 7 от
Правилата.
2. 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. На предходното
заседание на работна група е изискано да се направи допълнителна проверка,
дали има възможност да се осъществи прием в това детско заведение.
Проверката показва, че това е възможно. 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: Детето да бъде прието в ДГ № 195 , тъй като подлежи на задължително
предучилищно образование.
3. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-3357/06.07.2020 г. от майката на дете, родено
2014 г., за прием в ДГ № 124. Детето е диагностицирано с инсулинозависим
захарен диабет. Приложено е копие от Експертно решение №0605 от 039/
27.02.2020г. на ТЕЛК.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 124 на основание чл. 4, ал. 2, т. 3 от
Правилата.
4. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-5555-[2]/04.07.2020 г. от майката на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 124. Детето е с нарушен глюкозен толеранс.
Приложено е копие на епикриза.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 124 на основание чл. 4, ал. 2, т. 3 от
Правилата.
5. Заявление с вх. № СОА20-ВК08-8236/01.07.2020 г. от бащата на дете, родено
2018 г., за преместване от СДЯ № 35 в ДГ № 2. Другото дете посещава ДГ № 2 и
за семейството е трудно да водят двете си децата в две различни детски
заведения.
Решение: Детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
6. Заявления с вх. № СОА20-ДИ05-1554/01.06.2020 г. и № СОА20-ДИ05-1554[1]/02.07.2020 г. от Агенцията за социално подпомагане – Връбница за дете,
родено 2018 г., за прием в ДГ № 179. За детето е предприета мярка за закрила настаняване в семейството на роднини и близки. Настаняването е потвърдено с
Решение №43642 от 19.02.2020 г. на СРС по гражданско дело 69305/2019 г. Поголемият брат на детето, за който също е предприета мярка за закрила настаняване в семейството на роднини и близки, посещава същата детска
градина. Приложено е: Решение №43642 от 19.02.2020 г. на СРС по гражданско
дело 69305/2019 г.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 179 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
7. Заявления с вх. № СОА20-ГР94-2627/04.06.2020 г. и № СОА20-ГР94-2627[1]/03.07.2020 г. от майката на дете, родено 2018 г., за прием в ДГ. Майката
отглежда детето си сама, след раздяла с бащата. До раздялата се стига, след като
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майката подава жалба срещу бащата за домашно насилие. В Прокуратурата е
образувана преписка с № 10742/14.05.2019 г. Прокуратурата отсъжда в полза на
бащата и отказва да образува наказателно производство за престъпление от общ
характер срещу него. Бащата се оттегля и сега майката сама се грижи за детето.
Приложени са: копие от Жалба - вх. № 10742/14.05.2019 г., копие от
Постановление - Пр.пр №10742/2019/14.05.2019 г., копие от Постановление Пр.пр №23190/2019/24.07.2019 г. и копие от Заповед №ЧР-18-2/03.01.2018 г. за
възстановяване на предишна служба.
Решение: Детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
8. Заявление с вх. № СОА20-КЦ01-24871/30.06.2020 г. от майката на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 32, ДГ № 22, ДГ № 57 или ДГ № 64. Майката е
ученичка и желае да приемат детето, за да може да довърши средното си
образование. Приложено е: копие от удостоверение за раждане на детето.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 32 на основание чл. 4, ал. 2, т. 7 от
Правилата.
9. Заявления с вх. № СОА20-ГР94-3274/30.06.2020 г., № СОА20-ГР94-3274[1]/01.07.2020 г. и № СОА20-КЦ01-24859/30.06.2020 г. от родителите на дете,
родено 2017 г., за прием в ДГ № 189, ДГ № 26 или ДГ № 28. Детето има две
заболявания, като за второто са подадени документи за експертно решение на
ТЕЛК. Приложени са: за първото заболяване – копие от Медицински протокол
№45/24.06.2020 г. на ЛКК при XXV ДКЦ-София ЕООД, копие от етапна
епикриза, издадена от специалист УНГ в XXV ДКЦ-София ЕООД, копие от
Амбулаторен лист №001768/30.06.2020 г., издаден от специалист УНГ в XXV
ДКЦ-София ЕООД; за второто заболяване – копие от Амбулаторен лист
№1257/18.06.2020 г., издаден от специалист детска кардиология в УМБАЛ „Св.
Екатерина“ ЕАД, копие на входящ номер за входиране на документи за
експертно решение на ТЕЛК; копие от удостоверение за раждане на детето;
копие от лични карти на двамата родители.
Решение: Детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
10. Заявление с вх. № СОА20-ЕВ01-413/05.07.2020 г. от майката на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 33, ДГ № 39 или ДГ № 161. Здравословното състояние
на майката драстично се е влошило. Лекарите имат съмнения за злокачествено
заболяване, което изисква много изследвания в болнична среда и в последствие
сериозно оперативно и след оперативно лечение. Приложено е: копие от
резултат от биопсия - хистологично изследване , направено във ВМА София.
Решение: Детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
11. Заявление с вх. № СОА20-ДИ10-55/22.06.2020 г. от посланика от Постоянното
представителство на Република България към Европейския съюз
(Брюксел,Белгия) за дете на служител, родено 2016 г., за прием в ДГ № 184 или
ДГ № 183. На семейството на неговия служител, му предстои завръщане в
България. Другото им дете е прието в ДГ № 184 през ИСОДЗ.
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Решение: Детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
12. Заявления с вх. № СОА20-КЦ01-24642/29.06.2020 г., № СОА20-ДИ051896/01.07.2020 г. и № СОА20-КЦ01-25281/03.07.2020 г. от бащата на дете,
родено 2015 г., за прием в ДГ № 134. Детето е със специални образователни
потребности. Бащата е служител на Министерството на външните работи и е
дългосрочно командирован от 2016 г. в Посолството на Република България в
гр.Сараево – Босна и Херцеговина. Тази година предстои завръщане на
семейството в България. Другото им дете е прието в ДГ № 134 през ИСОДЗ.
Приложени са: копие от заповед № СД-1350/07.05.2020 г. за допълнителна
подкрепа от РЦПППО, копие от удостоверение за раждане на детето и копие от
служебна бележка от Посолството на Република България в гр.Сараево – Босна и
Херцеговина.
Решение: Детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
13. Заявление с вх. № СОА20-КЦ01-20715/04.06.2020 г. от бащата на дете, родено
2015 г., за преместване от ДГ №82 в ДГ №56. Семейството е многодетно. Местят
се от кв. Обеля в кв. Младост. Две от децата са приети в ДГ №56, но за голямото
няма обявени свободни места. Невъзможно е за семейството да води децата си в
толкова отдаличени детски градини.
Решение: Детето да бъде преместено в ДГ № 56 на основание чл. 4, ал. 2, т. 7 от
Правилата.
14. Заявление с вх. № СОА20-ДИ04-1894/02.07.2020 г. от Посолството на Република
Ирак в София за дете на служител, родено 2017 г., за прием в ДГ № 133 или ДГ
№ 165. Майката на детето е трети секретар в Посолството на Република Ирак в
София. Приложени са: копия от страници на паспорти и копия от
дипломатически карти.
Решение: Детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
15. Заявление с вх. № СОА20-КЦ01-24767/30.06.2020 г. от майката на дете, родено
2017 г., за преместване от ДГ №182 в ДГ №76, ДГ №76 - сграда 2, ДГ №178 или
ДГ №178 - сграда 2. Майката отглежда детето си сама . Тази детска градина е
отдаличена на 25 км от дома им. Поради ремонт на пътната инфраструктура в
района, пътя се удължава с още 15 км. От новата учебна година майката ще
започва работа като учител в 131 ОУ. С детето живеят в района на училището.
Поради отдалечеността на детската градина, няма да успява да взима детето си
навреме.
Решение: Детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
16. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-3266/30.06.2020 г. от майката на дете, родено
2015 г., за прием в ДГ № 71, ДГ № 117, ДГ № 18 или 12 СУ. Детето подлежи на
задължително предучилищно образование. Приложено е: копие от
удостоверение за раждане на детето.
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Решение: Част от свободните места за деца родени 2014 г. в 12 СУ да се прехвърлят
за деца родени 2015 г., а детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца
в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
17. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-3405/08.07.2020 г. от родителите на дете, родено
2015 г., за прием в детско заведение в кв. Драгалевци. Детето подлежи на
задължително предучилищно образование.
Решение: Част от свободните места за деца родени 2014 г. в 50 ОУ да се прехвърлят
за деца родени 2015 г., а детето да кандидатства по реда на Наредбата за прием на деца
в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
18. Заявление с вх. № СОА20-КЦ01-26074/07.07.2020 г. от майката на дете, родено
2015 г., за прием в ДГ № 79, ДГ № 12, ДГ № 78 или ДГ №16. Детето подлежи на
задължително предучилищно образование.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 78 , тъй като подлежи на задължително
предучилищно образование.
19. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-3236/29.06.2020 г. от майка на дете, родено 2017
г. за прием в ДГ № 178. На първото класиране (15.05.2020 г.) детето е прието в
ДГ № 178. На 19.05.2020 г. майката подава документите в детската градина. Три
дни преди края на записването, директорката на детската градина се обажда да
изиска допълнителен документ от НОИ Австрия, който да удостовери, че
лицето е осигурявано преди датата на записване, тъй като бащата е с австрийско
гражданство. Семейството няма възможност за такъв кратък срок да извади
изискания документ. В последния ден за записване майката и нейния адвокат се
срещат с директорката с молба детето да се запише служебно, а те да представят
документа ,когато е готов. Тя им казва, че не може да вземе такова решение и ги
съветва да подадат заявление за отказ от записване, за да не бъде елиминирано
детето за следващите класирания. Майката желае да се върнат правата на детето
й и то да бъде записано в детската градина. Приложени са: уведомително писмо
за отказ от записване от директорката на детската градина и копие от запитване
във формата за обратна връзка на ИСОДЗ и отговор.
Решение: След представяне на необходимите документи детето да бъде прието в
ДГ № 76 на основание чл. 4, ал. 2, т. 7 от Правилата.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
Подписали протокола:
Мария Минчева
Николина Гаврилова Нели Манчева –
Даниела Угренова –
Йолита Тодорова –
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Петя Йосифова Иванка Харбалиева Афродита Ильовска –
Елеонора Стоименова Саня Конакчиева Антонина Кенова –
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