ПРОТОКОЛ № 51/28.04.2014г.
На 28.04.2014 г., от 10.00 часа, 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 10.00 ч. в Дирекция „Образование” се състоя
редовно заседание на работната група, съгласно Заповед № СО-09-01-282/09.07.2013г.
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. Г-жа Я. Никодимова – гл. експерт в отдел „Изчислителен център на СО“
6. Г-н О. Лютаков – юрисконсулт на Дирекция „Здравеопазване”
7. Г-жа Н. Кацарска – директор на ЦДГ № 55
8. Г-жа А. Ильовска – директор на ЦДГ № 19
9. Г-жа Л. Василева – директор на ОДЗ № 68
10. Г-жа М. Вацева – директор на СДЯ № 31
11. Г-жа С. Конакчиева – зам.-председател на УС на Сдружение „Настоящи и
бъдещи майки”
12. Г-жа Цв. Брестничка – председател на Асоциация „Родители”
Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева, която предложи следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили предложения за промяна на реда за приемане на деца
с хронични заболявания или със СОП по т.2.2.4 от „Правила за приемане на деца
в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на
територията на Столична община”
2. Разглеждане на постъпили заявления за прием на деца в детските заведения през
работната група;
3. Разни;
Разисквания по т.1 от дневния ред:
Г-жа М. Минчева запозна присъстващите с постъпилите предложения за промяна на
реда за приемане на деца с хронични заболявания, както следва:
1. За децата, които са с хронични заболявания или със СОП и попадат за прием по
т.2.2.4 от Правилата, да се сформира трета опашка и да се приемат през
електронната система.
2. Да се регламентира броя на децата за прием по т.2.2.4, сега се наблюдава прием
на различен брой деца. Децата със СОП тръгват по-късно на детска градина,
предвид състоянието им и когато вече имат готовност да постъпят - няма места
и възможности за прием.
3. Да се изготви списък на хроничните заболявания, даващи предимство по т.2.2.4,
като един от критериите да е необходимостта от социализация и интеграция. Да
се изготви списък за нуждите на детските заведения.
4. Заболяванията по утвърдения списък да се удостоверяват от експертизи от
уважавани медицински заведения и лицензирани медицински лаборатории, а не
от лекарски комисии, които не са утвърдени.
Г-жа С. Конакчиева - За информация на присъстващите искам да обърна внимание, че
предложението изхожда от родители, които не са членове на СНБМ. Те се организираха
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през форума БГ Мамма. В течение сме на разискванията им. Имаше различни
предложения. Родителите се обединиха около тези въпроси.
Г-жа Л. Василева – И сега приема е регламентиран в чл. 21 от ЗНП и чл. 26 ал. 2 от
ППЗНП. Ние имаме необходимите условия и ресурсно подпомагане, за да обгрижваме
и обучаваме такива деца. Съгласно Закона за защита на личните данни, ако има трета
опашка за деца със заболявания ние ще нарушим закона по признак здравословно
състояние. В предложенията на родителите не е добре дефинирано условието за
удостоверяване от уважавани медицински заведения и медицински лаборатории.
Г-жа М. Вацева – В Наредба № 26 е регламентиран приема за деца с хронични
заболявания. В списъка на заболяванията към Наредба №39/2004г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията има заболявания, които не подлежат на прием в детско
заведение. Ние сме си направили преценка с кои от тези заболявания можем да
приемаме деца.
Г-жа С. Конакчиева – Моето предложение е да има специална работна група с
приоритетно участие на медицински специалисти, която да изготви списък за нуждите
на приема в детските градини. От години настояваме, че предимство при прием трябва
да има само за заболявания, които водят до по-голяма нужда от социална адаптация на
детето. Не виждам причина да няма трета опашка от деца с хронични заболявания, след
като има опашка по социални критерии. Не е необходимо да се показва конкретна
диагноза. Нека в тази работна група има и представител на министерство на
здравеопазването и други ведомства по ваша преценка.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Този въпрос е обсъждан многократно още при създаването на
системата. Всички нормативни документи са изчетени и обсъждани. От чисто
техническа гледна точка не е проблем да се създаде трета опашка. Проблемът е
философски – по какви критерии и как да се подредят заболяванията, които да дават
предимство и дали съответното детско заведение ще има капацитет за конкретните
заболявания. Децата с хронични заболявания представят удостоверения, издадени от
ЛКК или ТЕЛК. Те се приемат над капацитета, т.е. по преценка на директорите,
съобразно конкретните условия. Ако има трета опашка, алгоритъма на системата
трябва да се напише отново.
Г-жа С. Конакчиева – Към момента не се приемат всички деца с хронични
заболявания, колко и как се приемат – нека да станат видими. Нека комисия да изготви
списък за нуждите на детските заведения.
Г-жа М. Минчева – Изготвянето на списък с хронични заболявания, за прием в
детските заведения не е в компетенциите на дирекция „Образование”. Дирекция
„Здравеопазване” би следвало да е водеща по компетентност при изготвяне на такъв
списък.
Г-н О. Лютаков – Дирекция „Здравеопазване” не е против да е водеща при изготвяне
на списък с хронични заболявания за прием в детските заведения.
Г-жа Л. Василева – Искам да се върна на темата за трета опашка за деца със
заболявания и Закона за личните данни – подреждането на опашката по социални
критерии има 7-8 критерия и страничен наблюдател на би могъл да се ориентира,
докато на опашката със заболявания няма да е така, може да има родители, които не
биха желали да афишират здравословен проблем, защото това е чувствителна тема.
Г-жа С. Конакчиева – Няма как да има нарушение на Закона за защита на личните
данни, защото лични данни в ИСОДЗ не са видими. Родител, който има притеснения да
декларира обстоятелството, че детето му е с хронично заболяване, дори без да уточнява
какво, може да участва само в общата опашка. Подобни притеснения на родителите с
хронично болни деца не се наблюдават към момента. Освен това сега не всички се
приемат, като не са ясни критериите за подбор измежду болните деца.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Все пак право на директорите и педагогическия съвет е да
прецени колко деца и с какви заболявания могат да бъдат приети.
Г-жа Н. Кацарска – Директорът и екипът преценяват дали е възможно над капацитета
да се приемат по 3-4 деца със СОП и още и с хронични заболявания, всички деца са
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притеснени. За това са критерии и комисии, които да преценяват съобразно
конкретните условия, не е възможно да се приемат всички деца. Ако приема на деца
със заболявания се осъществи през системата, няма да има възможност за съобразяване
с конкретните условия и при тези обстоятелства директорите ще отказват прием на
деца с ХЗ и СОП.
Г-жа С. Конакчиева – В 66 СДЯ в едната група са приети 33 деца с ХЗ. От набор
2011 г. 79 хронично болни деца, които не са приети през ИСОДЗ, а на мястo. Нека да
бъде направена проверка. Грубо е нарушено решението за до 7/10 деца в група. И това
не е единственото детско заведение. Данните са видими в ИСОДЗ и основните
нарушения са именно в СДЯ при малките деца.
Г-н О. Лютаков – Дирекция „Здравеопазване” ще извърши проверка.
Г-жа С. Конакчиева – От извършените проверки до момента за толкова години не е
установено нито едно нарушение, чисто статистически не е възможно да няма
нарушения.
Г-жа Л. Василева – Искам да помоля родителските организации да уточним
нормативния прием. Ние приемаме повече деца и всичко това е за сметка на по-голямо
натоварване на работещите в детските заведения, но това е само да реагираме
адекватно и да помогнем за разрешаване на проблемите с приема.
Г-жа Цв. Брестничка – Направените предложения имат за цел да намерим
удовлетворителни решения и за двете страни: родители и детски заведения.
Решение 1: Дирекция „Здравеопазване” да сформира работна група за изготвяне на
списък с хронични заболявания за прием на деца по т. 2.2.4 в детските заведения на
територията на Столична община.
Решение 2: Да се синхронизира и актуализира Заявлението за записване с Правилата
по отношение на необходимите документи за записване.
Разисквания по т.2 от дневния ред:
1.
Постъпило е заявление от АСП – Сердика за оказване на съдействие за детето Д.
С., родено 2009 г. за прием по социални критерии. Прилага се мярка за закрила в
семейна среда. Семейството живее в район „Надежда”.
Решение на РГ: За съдействие при възможност. Детето е подлежащо на задължителна
предучилищна подготовка през учебната 2014/2015 година.
2.
Заявление от АСП – Младост за оказване на съдействие за дете Н., родено 2012г.
и Ц., родено 2010г. Бащата не е припознал второто дете. Детето е настанено в дом за
социално подпомагане. От м. ІІ.2013г. детето се отглежда в семейството.
Решение на РГ: Да се провери профила на детето. За съдействие при възможност.
Разисквания по т.3 от дневния ред:
Г-жа С. Конакчиева – За 16 деца, приети в 178 ОДЗ в ИСОДЗ пише, че са приети през
работна група, дали това не са децата, които трябваше да постъпят в ЕСПА?
Г-жа М. Минчева – Да, това са децата от ЕСПА.
Г-жа С. Конакчиева – Пишат ни много родители, един от членовете на семейството
работи в страни от ЕС. Хората се притесняват, че документите за трудовия статус,
трябва да са издадени след датата на класирането, а това е крайно недостатъчно време
за да се преведат и легализират.
Г-жа А. Ильовска – Имала съм подобен казус, преди да се уточнят правилата и
документите за работещи родители в ЕС. Действителлно е необходимо малко повече
време, но когато документите са издадени в рамките на 1 месец преди датата на
класирането, вероятно няма да настъпят сериозни промени в трудовия статус на
родителя, а времето от 1 месец е достатъчно да се получат, преведат и легализират
документите.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Директорите трябва да бъдат информирани, че срока на
документите за работещите в ЕС е 1 месец преди датата на класиране.
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Г-жа М. Минчева – Това трябва да бъде отбелязано в Ръководството за родителите и в
Заявлението за записване: „За родители, работещи в страните от ЕС, документите да са
издадени не по-рано от 1 месец (30 дни) преди датата на класирането”
Г-жа Я. Никодимова – Не е проблем да се допълни, но да се подаде точно формулиран
текст.
Решение: За родителите, работещи в страните от ЕС, датата на издаване на
документите да е до 1 месец (30 днни) преди датата на класирането.
Г-жа Л. Василева – Имам молба да се синхронизират указанията в Заявлението за
записване с Правилата. В заявлението да се впишат изискванията към реквизитите на
служебните бележки от работодателя – изх. №, ЕИК по Булстат, мокър печат. Да има
изрично указание, че трябва да се представят оригинали и копия и на личните карти и
удостоверенията за раждане. Да се изтрие текста за представяне на служебна бележка
от детска ясла, тя вече не е необходима.
Г-жа С. Конакчиева – Самоосигуряващите се лица – няма конкретно посочване за
какъв срок да се прилагат платежни нареждания – в работната група бяхме приели
решение за 6 месеца преди класирането, но трябва да се впише в ръководството за
родителите. В ръководството е посочено: за самоосигуряващ се родител - копие от
платежни документи за внесените осигурителни вноски преди класиране на детето. Да
се впише по решение на РГ по Протокол № 42/2012г.
Г-жа Цв. Брестничка – Миналата година коментирахме срока да е по-малък.
Г-жа М. Минчева – Съгласно решение на РГ по Протокол № 47/25.06.2013г.
направихме запитване до юристите на СО, според които няма нормативно основание да
поставяме конкретни срокове. В правилата е посочено копия от платежни документи.
Очаквам становище и от членовете на работната група.
Г-жа С. Конакчиева – В 178 ОДЗ „Сребърно копитце” има дете, родено 2011г. с име
Валентин Георгиев Вакавлиев, който посещава детското заведение и едновременно с
това е в опашката на чакащите.
Г-жа Н. Кацарска – Причината е само една – директорката не го е отразила.
Г-жа С. Конакчиева – Това също е нарушение и въпреки че на директорите е
обръщано внимание, тези бездействия продължават да се повтарят. Какво се случва,
ако като чакащо на опашката детето бъде прието на следващото класиране? Трябва да
се вземат по-сериозни мерки. Има разминаване между обявените свободни места в
секцията „свободни места” и на страниците на градините. Родители са правили
статистики, имаме две независимо изготвени сравнителни таблици.
Г-жа М. Минчева – Всички места, които са заявени от директорите са отразени и са
направени няколко контролни проверки. Даже и журналисти правиха статистики и
местата отговарят. Ние не сме администратори и не можем да кажем дали не става
въпрос за техническа грешка. Внесете таблиците официално в деловодството, за да се
провери.
Г-жа Я. Никодимова – Ще направим проверка и ще отстраним ако има техническа
грешка.
Г-жа С. Конакчиева – Има въпрос за докторант, който е с право на защита, но е
отчислен, ще получили точка.
Г-жа М. Минчева – Не.
Г-жа С. Конакчиева – Ако родител не отговори на анкетата ще бъде ли
дисквалифициран.
Г-жа М. Минчева – Не.
Г-жа С. Конакчиева – Има въпроси относно работното време на касата в детските
градини. Родителите не могат да си плащат таксите навреме.
Г-жа И. Николова – Това не е вярно. В сроковете, когато се събират таксите, касите са
с удължено работно време. Направили сме проверки и за това.
Г-жа А. Ильовска – Удълженото работно време и графика за събиране на таксите се
поставят на видно място. Обикновено след изтичане на регламентирания срок,
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закъснелите родители се извиняват с работното време на касите. В наш интерес е да
събираме и отчитаме таксите в срок, така че намираме диалог с родителите.
Г-жа Н. Кацарска – По тази причина аз съм дала банковата сметка на родителите, но
само 3-ма се възползват от плащане по банка.
Г-н П. Хаджигеоргиев – В процедура сме на въвеждане на ПОС устройства, но
изисква време.
Г-жа С. Конакчиева – Има предложение да се премахне двойното точкуване за
близнаците – по социални критерии получават точки и ако детското заведение е
определило допълнителен критерий за точка за породени деца с разлика по-малко от 24
месеца и там получават точка.
Г-жа Я. Никодимова – Никой до сега не е казал, ще го отстраним.
Г-жа М. Минчева – Постъпило е писмо от кмета на район „Красна поляна” – в
детските заведения в района голяма част от местата се заемат от многодетни семейства
с неизвестен родител, които не посещават редовно детска градина. В същото време
децата на работещи родители остават извън детските заведения.
Г-жа Я. Никодимова – Може да се намалят точките за неизвестен родител или да се
увеличат точките за работещи родители.
Г-жа М. Минчева – Сега преди класирането не можем да правим промени. Предлагам
да насрочим работна група на 10.06.2014г., а до 06.06.2014г. да изпратите предложения
по следните въпроси:
1. Да се определи срок за деца класирани и записани, но не посещаващи детска
градина;
2. Санкции за родители, които не записват деца в няколко последователни
класирания и така блокират местата;
3. По писмото на кмета на район „Красна поляна”;
4. Сбора на предимствата по ДК 2 и ДК 3 да не надхвърля 0.1 т.;
5. Промяна в броя на точките, носещи предимство за постоянен и настоящ адрес;
6. По какъв начин да се регламентира приема на децата на персонала, работещ в
детските заведения, при завръщане след отпуск по майчинство.
Г-жа С. Конакчиева – Има предложение да се пусне анкета през ИСОДЗ за децата с
ХЗ – дали да има трета опашка.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Първо трябва да се изчистят формулировките. Защо не
пуснете анкетите през БГ мама. В ИСОДЗ за всяка анкета и промяна се заплаща.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1. Г-жа М. Минчева – …………………………………………
2. Г-н П. Хаджигеоргиев – .…………………………………...
3. Г-жа И. Николова – …………………………………………
4. Г-жа Б. Тасева – …………………………………………….
5. Г-жа Я. Никодимова – ……………………………………..
6. Г-н О. Лютаков – ……………………………………………
7. Г-жа Н. Кацарска – ………………………………………….
8. Г-жа Л. Василева – ………………………………………….
9. Г-жа А. Ильовска – ………………………………………….
10. Г-жа М. Вацева – ……………………………………………
11. Г-жа С. Конакчиева – ………………………………………
12. Г-жа Цв. Брестничка – ……………………………………...
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