ПРОТОКОЛ № 63 / 13.06.2016г.
На 13.06.2016г. в изпълнение на Раздел IV. Контрол, т.4.1 от приетите с Решение
№ 158 по Протокол №35 от 12.03.2009 г. „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/ 09.07.2013г. 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 – Началник отдел „Централизирани информационни
системи” към Дирекция ИОТ - СО;
6. Д-р Ц. Христова – Дирекция „Здравеопазване”
7. Г-жа З. Йовова – оператор „Обратна връзка“ към ИСОДЗ
8. Г-жа Н. Кацарска – директор на ЦДГ №55
9. Г-жа А. Ильовска – Директор на ЦДГ № 19
10. Г-жа Л. Василева – Директор на ОДЗ №68
11. Г-жа М. Вацева – Директор на СДЯ № 31
12. Г-жа В. Гачева – Председател на СНБМ
Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева, която предложи следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпила жалба от родители по повод допълнителните критерии
избрани от Педагогическия съвет на ОДЗ №18;
2. Предложения за промяна в Правилата за приемане на деца в общинските детски
градини и самостоятелни детски ясли;
3. Разглеждане на постъпили заявления от родители за прием на деца;
4. Разни;
Разисквания по т.1 от дневния ред:
На срещата е поканена г-жа Драга Шопова – директор на ОДЗ№18.
Г-жа М. Минчева представи пред присъстващите постъпила жалба от родители във
връзка с целесъобразността на избраните допълнителни критерии от Педагогическия
съвет на ОДЗ №18 и по-точно премахване на критерия, който дава допълнително 0,1 т.
за местоживеене в административния район на детската градина, което не е дало шанс
децата им да бъдат приети в ОДЗ №18.
Г-жа Шопова даде обяснение защо Педагогическият съвет не е избрал критерия за
местоживеене в административния район на ОДЗ №18. Педагогическият екип и
ръководството на детската градина винаги са се съобразявали с тревогите на
родителите и имат желание да удовлетворят техните потребности. Детското заведение
има разширение за още 4 групи и 1 подготвителна група. Направено е проучване в
ЕСГРАОН и тъй като има повече деца, родени 2014г. са обявени 65 места. По решение
на Педагогическия съвет са определени допълнителните критерии и тъй като децата със
заявено първо желание са по-малко от обявените места и има риск местата да не се
запълнят, критерият за допълнителна точка по местоживеене не е посочен. Това
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решение поражда недоволство от родителите, живеещи в непосредствена близост с
ОДЗ №18. За да не се допуска допълнително напрежение, директорът на ОДЗ №18
предлага да се разкрие една група „вариант“ за деца, родени 2014г. и да се добави
допълнителен критерий за местоживеене.
Г-жа Н. Кацарска - Родителите в София трябва да са спокойни, след като са
направени толкова инвестиции и вече има незаети места. В ЗПУО се дава автономия на
детските градини, след като е направен такъв задълбочен анализ на ситуацията,
решението за избора на критерии е подкрепено с точни аргументи.
Г-жа В. Гачева – През последните няколко години ОДЗ 18 е било в непрекъснати
ремонтно/строителни дейности, което е довело от своя страна до драстично намаляване
на приема на деца в детското заведение, като за определени периоди и набори е бил
обявяван и нулев прием.
Имайки предвид, че ОДЗ 18 е единственото обединено детско заведение в район
Средец родителите от района търпеливо са изчаквали откриването на ново
разширеното детско заведение с надеждата децата им след увеличаването на
капацитета на градината да бъдат приети.
Представете си тяхното учудване, след като повече от половин десетилетие двата
допълнителни критерии (за местоживеене и месторабота в района) всяка година са били
избирани от Педагогическия съвет на детската градина, но в момента, в който детската
заведение разширява капацитета си то тези критерии бива премахнат с мотива, че
детската градина няма да успее да запълни обявените свободни деца. В същото време в
район „Изгрев“ (например) всички детски градини дават 0,1 т. точка за местоживеене,
както и почти всички детски заведения в останалите граничещи райони (Оборище,
Лозенец, Триадица и Слатина). Родителите очакват да има равнопоставеност!
Г-жа Л. Василева – Детските градини са общински, а не районни. В Правилата се дава
право на педагогическия съвет да определи допълнителните критерии, отчитайки
спецификата на района. На предишната работна група бях склонна да подкрепя
искането на г-жа Шопова за допълване на критериите с критерия по местоживеене, но
това не е в правомощията на работната група.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Всяка детска градина избира комбинация от различни
критерии, които дават различен брой точки. Недоволството на родителите идва от това,
че децата живеещи в района не влизат, от други райони – влизат. Ето защо апелирам
педагогическите съвети да правят по-обстоен анализ.
Г-жа Д. Шопова – Винаги сме правили задълбочен анализ, подкрепих с аргументи,
защо тази година бе взето това решение.
Предложение на РГ: Във връзка с разкриването на нови 4 групи, да се свика
Педагогически съвет и да бъде включен критерия, даващ допълнителна 0,1 т. за
местоживеене. Имаме уверение от г-жа Никодимова, че технически това е възможно.
При решение на ПС ще се добави този критерий без да има гаранции, че неприетите
деца ще бъдат приети, защото може да се появят деца с повече точки.
Г-жа Д. Шопова – Утре ще проведа педагогически съвет и ще Ви информирам
писмено.
Разисквания по т.2 от дневния ред:
Г-жа М. Минчева запозна присъстващите с необходимостта от извършване на
промени в Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли,
обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична
община във връзка с влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното
образование (на 01.08.2016 година) и постъпили в Столична община предложения за
изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни
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детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията
на Столична община. В наименованието на Правилата се правят следните изменения и
допълнения: „Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и
детски градини на територията на Столична община”, където думите „целодневна
детска градина” и „обединено детско заведение” да се четат „детска градина” (ДГ). В
Раздел I. „Общи положения”, съгласно ЗПУО, следва да се направят следните
изменения и допълнения: Изменя се досегашната точка 1.3. и текста „Детските градини
са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат,
възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. В
целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца
от 10 месеца до 3 години. Детски градини с яслени групи са обединени детски
заведения (ОДЗ). Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за народната просвета
предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас
е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна
възраст.”, да се измени: „Детските градини са институции в системата на
предучилищното и училищното образование, в които се отглеждат, възпитават,
социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в
съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. При
условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование в
детските градини може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и
обучение и деца на двегодишна възраст. В детските градини може да се разкриват
яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.”
Решение на РГ – Приема се
Г-жа В. Гачева - Предложение на СНБМ е „родени след 31.12.2005 г.” в т 2.1.3. да
отпадне, тъй като децата родени преди тази дата, при които кандидатстването се е
извършвало по други правила вече са в училищна възраст. Предложението е т. 2.1.3.
„Кандидатстването на деца, родени след 31.12.2005 г., се осъществява по график,
определен от Дирекция "Образование" и дирекция "Здравеопазване" и публикуван в
сайта на ИСОДЗ, най-малко 1 месец преди извършване на класирането“ да отпадне.
Решение на РГ – Приема се т. 2.1.3 да отпадне.
Г-жа В. Гачева – СНБМ предлага да се направи редакция на текста в т. 2.2.7 от
Правилата и да се дава възможност децата да се класират и записват в група с поголяма или по-малка възраст.
Решение на РГ – Приема се следната редакция: „Децата се класират и записват в група
с по-голяма или по-малка възраст на децата, когато има обявени свободни места и няма
чакащи за прием деца от съответната възрастова група. Информация за тези места и
групите, за които се кандидатства се обявява от директорите на детските градини, а
класирането се извършва от ИСОДЗ с разрешение и по ред, определен от Дирекция
"Образование" при Столична община.”
Г-жа М. Минчева – Съгласно ЗПУО отпадат филиалите, което налага редакция на
т.2.2.9. Досегашния текст: „Класирането се извършва отделно за всяка възрастова група
за всяко детско заведение чрез информационната система.” Да се измени така:
„Класирането се извършва отделно за всяка възрастова група и за всяка сграда на
детското заведение чрез информационната система.”
Решение на РГ – Приема се.
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Г-жа М. Минчева – Редакция на текста в т. 2.2.11: „Класирането на деца от 10-месечна
до тригодишна възраст в специални детски градини или детски градини със специални
групи се извършва от специализирана комисия, назначена на място в детската градина.
Информация за класираните деца се подава от директора на детската градина в
ИСОДЗ.”
Решение на РГ – Приема се.
Г-жа М. Минчева - Редакция на текста в т. 2.2.12: „След всяко класиране в сайта на
ИСОДЗ и на видно място в ДГ и СДЯ се публикуват списъци на класираните деца,
съдържащи трите имена, брой точки и генерирания случаен номер в случаите на т.3.6
от Правилата. Информация за класирането се изпраща и по електронна поща до
родителите (настойниците). Отговорност на родителите (настойниците) е да следят
информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.”
Решение на РГ – Приема се.
Г-жа Я. Никодимова – Предложение за редактиране на текста по т. 2.2.15.
Текстът се редактира, както следва: „В случай, че родител /настойник/ на дете,
класирано за конкретно детско заведение, не запише детето си до определения краен
срок за записване, кандидатурата за същото детско заведение отпада, като се губи
правото за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата
кампания.
Детето може да участва в следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от
родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, на което
е класирано, както и за по-ниските от него желания, се намаляват с 1 точка.”
Решение на РГ – Приема се.
По предложение на СНБМ, да има точно определение за срока, от който се броят 90
дни за СДЯ и 60 дни за ДГ за генералните и текущи класирания във връзка със
санкциите по т. 2.3.9.
Текста се редактира така: „Постъпването на класираните за прием през м. септември
деца да се извършва поетапно, но не по-късно от 90 дни за яслени групи и 60 дни за
градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За
текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на класираните деца.
При неспазване на срока и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ
невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място се обявява за
свободно на следващо класиране, а родителят/настойникът губи правото си за
кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания.
Детето може да участва в следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от
родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, на което
е класирано, както и за по-ниските от него желания, се намаляват с 1 точка.”
Решение на РГ – Приема се.
По предложение на родителските организации с оглед равнопоставеност на децата от
различните райони и детски градини да се създаде нов общи критерий за постоянен или
настоящ адрес на територията на административния район и да отпадне като
допълнителен критерий. В т. 3.1. се създава нов общ критерий 2: Постоянен или
настоящ адрес на територията на административния район на детската градина на поне
единия от родителите /настойниците/ - 1 т. Необходими документи - Лична карта /за
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постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за
настоящ адрес/, издадено преди датата на класиране на детето.
Решение на РГ – Приема се.
Г-жа В. Гачева - Необходимо е да се редактира текста в общ критерий 2 – работещ
родител/или в отпуск по майчинство – отпуск по майчинство да се замени с отпуск за
гледане на дете. Текста се редактира така: „Работещ родител /или в отпуск за гледане
на дете/, който е социално осигурен - по 1 т. за родител.”
Решение на РГ – Приема се.
Разисквания по т.3 от дневния ред:
1. Заявление от Н. В. за приемане на детето Ж. В, роден 2013 г. Кандидатстват за
ЦДГ № 124 или ЦДГ № 162-филиал. Представена е епикриза за тежко
заболяване на единия родител.
Решение на РГ - За съдействие при възможност.
2. Молба от Ш. А. за приемане на детето А. А., родено 2013г .Семейството е от
Иран и пребивава в РБългария със статут на бежанци. Кандидатстват в ОДЗ №
51 или ОДЗ № 128.
Решение на РГ – За съдействие след среща с експертите в ДО и предоставяне на
документи, доказващи статута.
3. Молба от С. П. за приемане на детето Т. П., родено 2013 г. Кандидатстват за
ОДЗ № 50. Семейството е многодетно. Имат близнаци, които са приети в яслена
група, но не е имало обявени места за І-ва група.
Решение на РГ – По общия ред в ЦДГ №119. Имат достатъчно точки за прием.
4. Молба от Т. Л. за приемане на детето П. Х., родено 2015 г. Кандидатстват за
ОДЗ № 64. Представена е служебна бележка от компетентен орган, че бащата на
детето е в затвора.
Решение на РГ – За съдействие.
5. Молба от Е. Б. за детето Д. Б., родено 2012 г. Кандидатстват за ОДЗ № 46.
Семейството е многодетно и е със закрила от домашно насилие. Представено е
становище от АСП.
Решение на РГ – За съдействие.
6. Молба от А. Д. за детето С. Н., родено 2013 г. Детето е прието в ЦДГ № 49 и
молят за преместване в ЦДГ № 45. Майката е приложила решение на ТЕЛК, има
становище от АСП, че детето е в риск.
Решение на РГ – За съдействие.
7. Молба от О. Х. за детето Ф. О, родено 2012г. Семейството пребивава в
РБългария със статут на бежанци. Живеят в район „Оборище“.
Решение на РГ - За съдействие след среща с експертите в ДО и предоставяне на
документи, доказващи статута.
8. Молба от Т. М. за близнаците Б. М. и П. М., родени 2014 г. Семейството живее
и кандидатства за детско заведение в район „Триадица”, но не са им достигнали
точките за прием. Едно от децата е със заболяване. Родителите молят за
съдействие за приемане на здравото дете, за да може майката да се грижи за
детето със заболяване.
Решение на РГ – За съдействие в ОДЗ № 43.
9. Молба от Д. П. за детето А. А., родено 2014 г. Детето е класирано в ОДЗ № 73,
но не е записано, тъй като родителите са разделени и майката не може да
представи документи за трудовия статус на бащата. Бащата ги е напуснал, не
поддържат отношения и отказва да предостави документи за записване.
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Решение на РГ – За съдействие след представяне на решение от АСП.
10. Молба от И. К. за съдействие за преместване на детето Я. В., родено 2014 г. от
ОДЗ № 95 в ЦДГ № 114, тъй като по-голямото дете Н. В., родено 2011 г.
посещава ЦДГ № 114.
Решение на РГ – Съдействие за преместване на по-голямото дете в ОДЗ № 95.
11. Молба от Д. Д. за прием на детето С., родено 2014 г. в България. Кандидатстват
за СДЯ № 23. По-голямото дете посещава детска градина. Семейството живее на
територията на район „Лозенец“ и пребивава със статут на бежанци от Сирия.
Решение на РГ - За съдействие след среща с експертите в ДО и предоставяне на
документи, доказващи статута.
12. Молба за съдействие за приемане на детето К., родено 2015 г. Семейството е
осиновило дете, родено 2014 г. след което се ражда. По-голямото дете – В. е
прието по социални критерии с 11,2 т., а по-малкото дете е с 8,2 т. и не е прието.
Решение на РГ - За съдействие.
13. Молба от семейство К. за близнаците В. и П., родени 2014 г. Кандидатствали са
за СДЯ № 35, но не са приети.
Решение на РГ – Да се насочат за кандидатстване по общия ред в СДЯ № 21.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

М. Минчева
И. Николова
П. Хаджигеоргиев
Б. Тасева
Я. Никодимова
Д-р Христова
З. Йовова

8. Н. Кацарска
9. А. Ильовска
10. Л. Василева
11. М. Вацева
12. В. Гачева
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