ПРОТОКОЛ № 59 / 02.09.2015 г.
На 02.09.2015г. 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 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-жа Л. Заркова – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Г-жа М. Шопова – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-н П. Хаджигеоргиев – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
5. Г-н Е. Миков – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
6. Г-жа Б.Тасева – Ст. експерт в Дирекция „Образование”
7. Д-р Ц. Христова – Директор на Дирекция „Здравеопазване”
8. Г-жа Я. Никодимова – Гл. експерт отдел „Изчислителен център” към Дирекция
ИОТ - СО;
9. Г-жа С. Балева – Директор на ОДЗ №8
10. Г-жа Н. Кацарска – Директор на ЦДГ №55
11. Г-жа А. Ильовска – Директор на ЦДГ № 19
12. Г-жа Л. Василева – Директор на ОДЗ №68
13. Г-жа И. Харбалиева – Директор на ЦДГ №99
14. Г-жа М. Вацева – Директор на СДЯ № 31
Поради ангажименти, не присъстват представители на родителските организации.
Заседанието бе открито от г-жа М.Минчева, която предложи следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили заявления за прием на деца в детските заведения през
работната група;
2. Разни;
Разисквания по т.1 от дневния ред:
Г-жа М. Минчева – В началото на заседанието на работната група, г-жа Минчева даде
актуална информация за увеличения брой групи и места в детските заведения на
територията на Столична община. Към настоящия момент за новата учебна година 7
детски заведения са приели деца: след основен ремонт, сградата в която бе настанено
частно училище ЕСПА, вече функционира като детска градина, 161 ОДЗ – район „Овча
купел“, 61 ОДЗ – район „Слатина“, открита е нова сграда за 5 групи – 146 ЦДГ в район
„Кремиковци“, разширение на сградата на ОДЗ №171-район „Надежда“, открито е ново
ОДЗ № 172 – район Надежда, открити са специализирани логопедични групи в ОДЗ
№77- район „Искър“. В момента се извършват довършителни работи в ОДЗ №63, район
„Сердика“ – строи се изцяло нова сграда за 8 групи, които ще приключат и сградата ще
бъде въведена в експлоатация към м. Декември. По тази причина все още не са обявени
свободни места. Преди започване на строежа, по решение на работната група, приетите
деца бяха преместени в СДЯ. По същия начин ще се подходи и след завършване на
строежа – пак през работна ргрупа, децата ще бъдат преместени от СДЯ в ОДЗ №63.
Г-жа Л. Василева – Тъй като има недостиг най-вече на места за деца в яслена възраст,
възможно ли е да се разкрива І група – вариант, за деца, които все още не са навършили
3 години.
Г-жа Н. Кацарска – Има ли информация какъв е недостига на места.
Г-жа М. Минчева – С колегите от Дирекцията направихме проучване: за родените
през 2012г. не достигат около 1700 места, за 2014г. този недостиг бе 2 200 места; за
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родените деца през 2011г. недостига е 1 200 места, за 2014г. този недостиг бе 2 300
места. За децата, родени през 2013 и 2014г. недостига е около 6 000 места, но тази
цифра не е реална, защото не отчита спецификата на регистрираните профили. Има
централни райони – Оборище, Изгрев, Средец, Слатина, Искър, където почти няма
недостиг. Най-голям е недостига на места за детска градина в район Красно село,
Триадица, Люлин и Младост. В район Красно село от 13 детски градини са направени
разширения на 7, в процес на подготовка е строеж на разширение на ЦДГ №99.
Г-жа Н. Кацарска - Много искам да коментираме приема на децата, подлежащи на
задължителна предучилищна подготовка – 5 и 6 годишните деца на място в детските
градини. Тази година в ЦДГ №55, 11 деца от подготвителна група отидоха в
подготвителна група в училище, защото родителите искат по този начин да си
гарантират приема на децата им в І клас в училище. Настойчиво моля работната група
да вземе становище по този проблем, защото това е валидно почти за всички детски
градини в София.
Г-н Е. Миков - Точно днес в медиите имаше информация, че 13 200 деца, от които
около 10 000 – в София, които трябва да постъпят в І клас - няма ги. Училищата ще
продължават да издърпват децата от подготвителните групи в детските градини, защото
така ще гарантират приема си на първокласници.
Г-жа М. Минчева – Направихме анкета за родителите в системата. Установихме, че
системата не дава реална информация за 5 – 6 годишните деца. Нека поставим въпроса
пред представителите на родителите.
Г-жа Н. Кацарска - Имам наблюдения, че когато не давахме допълнителна точка за
децата, посещаващи СДЯ, като че ли нямаше такъв недостиг на места за деца в яслена
възраст. Това ме навежда на мисълта, че и сега цифрата, която посочихте не е много
реална, много майки регистрират децата в системата, ако ги класират и запишат,
отлагат тръгването на ясла колкото е възможно, защото би им осигурило прием в
детската градина.
Разисквания по т.2 от дневния ред:
1. Заявление от Р. Т. за детето Д. В., родено 2013 г. Предоставено е становище на
АСП, че детето е в риск. Кандидатстват за ОДЗ № 99, ОДЗ № 48, ОДЗ № 53.
Решение на РГ: За съдействие в ОДЗ № 53
2. Заявление от посланика на Р Турция за приемане на детето на служител на
посолството в детско заведение в район „Витоша“.
Решение на РГ: При възможност в ЦДГ № 4, детето е подлежащо на
задължителна предучилищна подготовка.
3. Молба от К. Д. за детето М. Л., родено 2009г. Детето е подлежащо на
задължителна предучилищна подготовка. Кандидатства за ОДЗ №12.
Решение на РГ: При възможност в ОДЗ № 12, детето е подлежащо на
задължителна предучилищна подготовка.
4. Заявление от Д. П. за детето А. Р., родено 2012 г. Детето е класирано на 1-во
генерално класиране по второ желание в ОДЗ №10, а първото желание е били
ОДЗ № 79. Прилагайки санкцията по т. 2.2.15 системата не е възстановила
точките им за 1-вото желание.
Решение на РГ: За съдействие за приемане в ОДЗ №79.
5. Заявление от фондация „Смайл – България“ за дете, родено 2011 г., което е
настанено в дом със заповед на ДСП-Ботевград. Молят за съдействие за
приемане на детето в ОДЗ № 59.
Решение на РГ: За съдействие за приемане в ОДЗ № 59
6. Писмо с предложение от А. А., относно документите, доказващи К2.
Предложението е да се представят и оригинали на трудови книжки, и
директорите да правят справки в агенцията по вписванията.
Решение на РГ: Работната група ще го има впредвид при следваща промяна на
Правилата.
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7. Жалба от А. В. и Р. Р. Оспорват сроковете за постъпване след класиране и
записване по т. 2.3.9 от Правилата. Според тях санкцията противоречи на чл. 164
от КТ за допълнителния отпуск за отглеждане на дете.
Решение на РГ: За становище от родителските организации.
8. Жалба от П. А. за детето Н. А., родено 2013 г. Детето е класирано в ОДЗ № 93,
но директорът е отказала записване поради нередовни документи – липсват
изискващите се реквизити на служебната бележка от работодателя на майката.
Документите не съдържат печат и ЕИК. Към жалбата е приложен трудов
договор, който не е бил представен на директора. Работодателя е адвокат.
Решение на РГ: За съдействие при възможност в ОДЗ № 93. На място в
детската градина е необходимо да бъде представено копие от уведомленето по
чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда до съответната дирекция на НАП, което
работодателя е изпратил при назначаването на работа на майката.
9. Писмо от Дирекция „Социални дейности“ при СО за две деца – 7 г. и 5 г. Молят
за съдействие за приемане в ОДЗ № 160 на по-малкото дете, което е на 5 г.
Решение на РГ: За съдействие, детето е подлежащо на задължителна
предучилищна подготовка.
10. Молба от Г. И. за детето М. И., родено 2013 г. Кандидатстват са за детско
заведение в район „Триадица”, но не са приети.
Решение на РГ: По общия ред.
11. Писмо от кризисен център „Св. Петка“ към фондация „Анимус“, относно децата:
Г. Г., родено 2005 г. и В. Г., родено 2013 г. Децата в риск и са настанени в
кризисния център. Молят за съдействие за приемане на по-малкото дете в детско
заведение.
Решение на РГ: Да се представи становище от АСП.
12. Жалба от Т. М. и А. Р, според които критерий 5 е дискриминационен.
Решение на РГ:Отговор до подателите с мотивите за приемането на критерий 5.
13. Доклад и приложени документи – трудов договор и извлечение от протокол на
ПС на ЦДГ № 19 от А. Ильовска – директор на ЦДГ № 19 по повод приемане на
детето Л. А., родено 2011г. в ЦДГ № 19. Майката работи в детската градина от
май 2014 г. като пом. възпитател.
Решение на РГ: Съгласно решение по Протокол № 55/05.12.2014г.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

М.Минчева
Л. Заркова
М. Шопова
П.Хаджигеоргиев
Е. Миков
Б.Тасева
Д-р Христова

8.

Я. Никодимова

9. С. Балева
10. Н. Кацарска
11. А. Ильовска
12. И. Харбалиева
13. Л. Василева
14. М. Вацева
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