ПРОТОКОЛ
от заседание на работна група за дейността на институциите в предучилищното
образование, назначена със Заповед № СОА18-РД91-300/27.08.2018г. на кмета на
Столична община
На 26.07.2019 г. от 10.00 часа в зала 1 на Столична община, се проведе 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. Елка Илиева – гл. експерт в дирекция „Образование“
5. Нели Манчева – гл. експерт в дирекция „Образование“
6. Анна Банишка – експерт в дирекция „Образование“
7. Албена Генова – гл. експерт отдел „Централизирани информационни системи“ –
дирекция ИОТ в СО
8. Иванка Харбалиева – съпредседател на СДСОРБ, директор на ДГ № 99
9. Петя Йосифова – директор на ДГ № 48
10. Мария Вацева – директор на СДЯ № 31
11. Миряна Маламин-Сирийски – експерт към ПКОКНКМ към СОС, Фондация
„Светът на Мария“
12. Цвета Брестничка – експерт към Асоциация Родители
13. Антонина Кенова – Национален инициативен комитет за качествена и иновативна
образователна система

Срещата протече при следния дневен ред:
1. Представяне на ДО резултатите от изпълнението на поетите ангажименти на
проведените срещи на 17.06.2019 г. и на 24.06.2019 г.
Предостави се информация за изпълнените ангажименти на дирекция «Образование» от
проведените срещи на 17.06.2019 г. и на 24.06.2019 г., а именно:
1. Изпратено е писмо до МОН, с което министърът е уведомен за приетите деца с
100 % ТЕЛК, с чужда помощ и е поискана финансова подкрепа за осигуряване
на децата с необходимото ресеурсно подпомагане.
2. Започнати са проверки на приети деца с хронични заболявания, които се
удостоверяват с ТЕЛК решение .
3. Направено бе уточнение, че не са налице всички необходими данни за проверка
на работещите родители, в случаите, когато се установи липса на комуникация
между родителите.
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Във връзка с изявеното желание от страна на СНБМ да се направи проверка на
приетите деца, с посочен критерий «многодетно семейство», да бъдат посочени 10
детски градини.
Отбеляза се, че има напредък в процеса на въвеждане на нов критерии в наредбата за
прием на деца в ДГ, а именно – квартал. Заедно с ОП Софтпроект се разработват
варианти за въвеждане на квартали и внедряването им като функционалност в
ИСОДЗ. Включвайки критерия «квартал», той ще бъде с най-голяма тежест, предвид
въвеждането на уседналостта. Чрез този критерий ще се стесни обхвата на
административния район, като се въвежда по-малка административна единица –
квартал.
Посочи се, че причината да не се въведат прилежащи райони до момента е, че в някои
райони може да се появят детски градини с нулев прием, т.е. с нито едно свободно
място за съответната година. За това ще бъде въведена административната единица –
квартал, но не може да се гарантира, че ще има 100-процентово осигуряване на места
по този критерии. Тъй като не във всеки квартал има детска градина и не във всяка
детска градина има едакъв капацитет и раждаемостта в отделните квартали е много
различна – това, върху което трябва да се помисли е да се въведе междинно ниво,
което да е съседен квартал, което също да носи голяма тежест.
Посочи се, че принципът при определянето на районите за прием на деца в първи клас
е различен от този, който ще бъде приложен при определяне на уседналостта при
приема на децата в детските градини. Основната цел при въвеждането на квартала е
да се подпомогнат родители на деца, живеещи в по-отдалечените райони.
Посочи се, че детските градини са разпределени твърде неравномерно според
предоставена информация от ГИС. Необходимо е да се отчете липсата на ДГ в едни
квартали и струпването на няколко детски градини в други.
Отбеляза се, че с въвеждането на кварталите е възможно да се породи недоволство
между родителите.
Направи се уточнение, че до момента в ДО не са постъпили жалби от страна на
родители относно уседналостта.
Обърна се внимание на това, че не е достатъчно ясно за коя учебна година се
предвижда въвеждането на уседналостта, поради което е необходимо да се отстрани
направената техническа грешка в Наредбата по отношение на това, че е записано от
началото на учебната 2020/2021 година. Tъй като класирането ежегодно се извършва
през месец май би трябвало да бъде записано, че влиза в сила от началото на
класиранията за прием на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в
общинските училища за учебната 2020/2021 година.

Взе се решение да се промени дефиницията за домакинство, като се уеднакви с
дефиницията в правилата за прием в СДЯ.
Взе се решение до средата на следващата седмица да бъдат изпратени на работната
група докладът и проектът на решение за изменение и допълнение на Наредбата и до
02.08.2019г. да се обявят на сайта на СО за обществени консултации.
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Директорите да бъдат уведомени с писмо да извършват, за текущите класирания от
месец септември 2019 г., служебно удостоверяване на обстоятелствата, за които има
такава предвидена възможност в Раздел III, чл. 18 от Наредбата.
Предложи се родителите да бъдат уведомени с имейл относно промените в
Наредбата.
Взе се решение незаетите места, обявени за деца с хронични заболявания и СОП да
могат да се прехвърлят за прием на деца по общ ред от месец септември 2019 г. при
стриктно спазване изискванията на Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на
институциите от предучилищното и училищното образование, т.е. 25 деца за
градински групи и 23 деца за яслени групи.
Във връзка с целогодишното обследване на деца със СОП следва във всяка възрастова
група да има възможност за прием на дете със СОП, т.е. броят на децата, приети по
общ ред да не надвишава 24.
За следваща среща се определи датата 26.09.2019 г.
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