ПРОТОКОЛ № 93 / 28.01.2020 г.
Днес на 28.01.2020 г. в 10:00 ч. се проведе заседание на работна група, назначена
със Заповед № СОА18-РД91-294/21.08.2018 г., изм. и доп. със Заповед № СОА19-РД91269/01.08.2019 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. Емил Миков - гл. експерт в дирекция „Образование”
2. Елка Илиева – гл. експерт в дирекция „Образование“
3. Нели Манчева – гл. експерт в дирекция „Образование“
4. Наталия Димитрова - директор на ДГ № 144
5. Равина Пешева – директор на ДГ №15
6. Иванка Харбалиева - директор на ДГ №99
7. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
8. Милена Мавродиева - председател на РСО към КТ,,Подкрепа“ - София
9. Цветeлина Атанасова – зам. председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи
майки“
10. Саня Конакчиева- зам. председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
11. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система- присъства Васил Николов
Работната група заседава при следния дневен ред:
1. 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.
2. Разни
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:
Даниела Угренова – гл. експерт в дирекция „Образование“ докладва на работната група
входираните заявления както следва:

1. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-369/23.01.2020 г. от майката на дете, родено
2015 г., за прием в ДГ № 3. Бащата внезапно е починал на 17.12.2019 г.
Приложени са: копие от удостоверение за раждане и копие от смъртен акт.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 3 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
Гласували: 12
 За:12
 Против:0
 Въздържали се:0
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2. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-81/08.01.2020 г. от родителите на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 194 с набор 2016 г. Детето е осиновено през месец
април 2019 г., а на 03.04.2020 г. навършва 3 години. Бащата е с трайно намалена
работоспособност над 70 %. Приложени са: Удостоверение от Дирекция
„Социално подпомагане“ – Възраждане, че детето е осиновено и ТЕЛК на
бащата.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 194 със сменен набор 2016 г. на основание
чл. 4, ал. 2, т. 1 от Правилата.
Гласували: 12
 За:9
 Против:2
 Въздържали се:1
Аргументи на СНБМ: Сдружението е против удовлетворяване на молбата,
предвид делото и предстоящото излизане на решение. Няма информация дали
детето е кандидатствало през ИСОДЗ. Има необходимите точки, вкл. и
заради ТЕЛК на бащата.
3. Заявление с вх. № ССД20-ДИ05-15-[1]/22.01.2020 г. от Агенцията за социално
подпомагане за дете, родено 2016 г., за прием в ДГ № 196. Детето е настанено в
професионално приемно семейство със заповед № ЗД/Д-С-ЛЦ-093/14.11.2018 г.
Приложени са: Заповед за настаняване, договор за настаняване на дете в
професионално приемно семейство и копие от акт за раждане.
Решение: Да се предостави допълнителна информация. Не се подлага на гласуване.
4. Заявления с вх. № СОА19-НЦ62-1166/22.11.2019 г. и вх. № СОА20-НЦ6232/09.01.2020 г. от Звено „Майка и бебе“ към Комплекс за социални услуги за
деца и семейства, при Фондация „Асоциация Анимус“ и заявление с вх. №
СОА19-ДИ05-3463/15.11.2019 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ –
Сердика за дете, родено 2017 г., за прием в ДГ. Майката и детето използват
социалната услуга Звено „Майка и бебе“ с направление от ДСП – Красно село
№ НП/Д-С-КС-279/22.10.2018 г. Майката e гражданка на Гана и е в процес за
получаване на бежански статут. В момента усърдно учи български език,
образована е и има желание да започне работа, за да може да се грижи за детето
си. Детето се отглежда единствено от майката, тъй като бащата ги е изоставил.
Последната възможност за ползване на услугата Звено „Майка и бебе“ изтича
февруари месец тази година, след което майката и детето нямат право повече да
ползват тази социална услуга.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 53 на основание чл. 4, ал. 2, т. 3 от
Правилата.
Гласували: 12
 За:7
 Против:5
 Въздържали се:0
Становище на СНБМ: Биха гласували „за”, само в детски градини, в които има
свободни места.
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5. Заявления с вх. № СОА19-НЦ62-1166/22.11.2019 г. и вх. № СОА20-НЦ6231/09.01.2020 г. от Звено „Майка и бебе“ към Комплекс за социални услуги за
деца и семейства, при Фондация „Асоциация Анимус“ и заявление с вх. №
СОА19-ДИ05-3465/15.11.2019 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ –
Сердика за дете, родено 2018г., за прием в ДГ. Майката и детето използват
социалната услуга Звено „Майка и бебе“ с направление от ДСП – Връбница №
НП/Д-С-ВР-121/18.09.2018 г. Майката e с хуманитарен статут, знае български
език и към момента е одобрена да започне работа в кухнята на афганистанското
посолство, като по този начин ще е способна сама да отглежда детето си, тъй
като бащата ги е изоставил. Последната възможност за ползване на услугата
„Звено“Майка и бебе““ изтича Февруари месец тази година, след което майката
и детето нямат право повече да ползват тази социална услуга.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 53 на основание чл.4, ал.2, т.3 от
Правилата.
Гласували: 12
 За:7
 Против:5
 Въздържали се:0
Становище на СНБМ: Биха гласували „за”, само в детски градини, в които има
свободни места.
6. Заявления с вх. № СОА19-ГР94-5440/08.11.2019 г., вх. № СОА19-ГР94-5440–
[1]/12.11.2019 г. и вх. № СОА19-КЦ01-56148/30.11.2019 г. от майката на дете,
родено 2016 г., за прием в ДГ № 192. Майката живее сама с двете си деца.
Малкото дете е посещавало СДЯ, след което не е прието в ДГ. Докато майката е
на работа за него се грижи баба му, но тя е възрастна, трудно подвижна и с
установена форма на деменция, което се отразява на психическото и физическо
здраве на детето – то е губено и има физически травми. Неотдавна майката губи
баща си и сега се грижи финансово и за майка си. Приложен е амбулаторен лист
от преглед при доктор – психиатър и амбулаторен лист от преглед при доктор –
ортопед-травматолог.
Решение: Поради липса на квота в ДГ № 192 детето да бъде прието в ДГ № 19 на
основание чл. 4, ал. 2, т. 3 от Правилата.
Гласували:12
 За:11
 Против:1
 Въздържали се:0
Становище на СНБМ: Всички случаи са тежки, но работната група не бива да бъде
съдник. Необходимо е нормативната уредба да се промени и в подзаконов нормативен
акт да се регламентира приема на деца с тежки житейски случаи.
Г-жа Атанасова гласува „за“, защото деменцията е изключително тежка диагноза и
майката се грижи за трима човека. Предвид предоставените медицински документи,
а именно амбулаторни листа, следва да се изискат допълнителни документи,
указващи диагнозата на бабата.
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7. Заявление с вх. № ССД19-НЦ62-961/07.11.2019 г. от Сдружение „Да прегърнем
дете“ за дете, родено 2017 г., за прием в ДГ № 130. Детето живее с майка си и
двете си сестри на територията на СО, но бащата на другите две деца не желае
да подпише декларация за смяна на постоянен адрес на децата. Отдел „Закрила
на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Радомир са говорили с
него, но без резултат. Поради тази причина детето не може да кандидатства за
детска градина, а голямото дете да си издаде лична карта.
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.
Гласували:12
 За:0
 Против:11
 Въздържали се:1
8. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-242/16.01.2020 г. от майката на дете, родено
2016 г., за прием в ДГ № 124. Детето е диагностицирано с Диабет Тип 1 през
Октомври 2019г. Приложена е епикриза.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 124 на основание чл. 4, ал. 2, т. 3 от
Правилата.
Гласували:12
 За:12
 Против:0
 Въздържали се:0
9. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5555/18.11.2019 г. от майката на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 124. Детето е с диагноза „Нарушен глюкозен
толеранс“. Приложена е епикриза.
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.
Гласували: 12
 За:2
 Против:0
 Въздържали се:10
10. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-6039/13.12.2019 г. от бащата на дете, родено
2014 г., за преместване от ДГ № 187 в ДГ № 124. Детето е диагностицирано с
Диабет Тип 1 през Ноември 2019г. Приложена е епикриза.
Решение: Детето да бъде преместено в ДГ № 124 на основание чл.4, ал.2, т.3 от
Правилата.
Гласували: 12
 За:12
 Против:0
 Въздържали се:0
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11. Писмо с вх.№ СОА19-ВК08-15593/28.11.2019 г. е изпратено по компетентност
от район „Банкя“ за дете, родено 2018 г., за преместване от ДГ № 90 в ДГ № 25,
тъй като детето е в риск. Майката и детето са претърпяли домашно насилие,
заради което сменят адреса си на местоживеене. Приложени са: копие от
удостоверение за раждане на детето и копие от Заповедта за незабавна защита от
25.11.2019г.
Решение: Детето да бъде преместено в ДГ № 25 на основание чл.4, ал.2, т.2 от
Правилата.
Гласували: 12
 За:12
 Против:0
 Въздържали се:0
12. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-6034/13.12.2019 г. за дете, родено 2018 г., за
преместване от ДГ № 48 в ДГ № 161. Детето е настанено в семейството по
административен ред със Заповед № ЗД/Д-СН-171/13.11.2019 г., като близки на
майката, която е в тежко здравословно състояние. Приложено е копие от
Заповедта за настаняване на детето.
Решение: Да се изискат допълнителни документи и да се посочи друга детска
градина.
13. Заявление с вх. № СОА19-КЦ01-56854/05.12.2019 г. от майката на дете, родено
2017 г., за преместване от ДГ № 96 в ДГ № 144 с неговия набор. Върху детето е
упражнен системен психически и физически тормоз от страна на персонала на
ДГ. По случая е извършена проверка от експерт от Дирекция "Образование", за
което е съставен констативен протокол и доклад до кмета на Столична община
за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно
наказание на директорката на детската градина.
Решение: Детето да бъде преместено в ДГ № 144 с набор 2017 г. на основание чл. 4,
ал. 2, т. 2 от Правилата.
Гласували:12
 За:12
 Против:0
 Въздържали се:
14. Заявление с вх. № СОА20-ГР94-372/23.01.2020 г. от бащата на дете, родено 2015
г., за преместване от ДГ № 20 в ДГ № 74. Бащата сам отглежда децата си.
Поради влошеното му здравословно състояние, той и децата се местят в София.
Малкото дете е прието в ДГ, която е далече от дома им и той изпитва
затруднения при воденето му до там. Приложени са: копия от удостоверенията
за раждане на децата, Експертно решение на бащата и копие от решение на съда
за развод.
Решение: Детето да бъде преместено в ДГ № 74 на основание чл. 4, ал. 2, т. 7 от
Правилата.
Гласували:12
 За:12
 Против:
 Въздържали се:

5

15. Заявление с вх. № СОА20-КЦ01-2926/24.01.2020 г. от баба на дете, родено 2017
г., за прием в ДГ № 48. Детето е настанено при баба си от Агенция за социално
подпомагане със заповед № ЗД/Д-С-СК-040/03.10.2019 г. до навършване на
пълнолетие. Приложени са: копие от Заповед за настаняване от ДСП - Сердика и
копие от протокол от проведено заседание на Софийския районен съд за
настаняване на детето.
Решение: За становище от юристите на СО.
По точка 2 от Дневния ред:
Г-жа Конакчиева напомня за втори път, че е необходимо да се изпраща дневния ред на
предстоящите заседания предварително, както и да се упоменава броя на заявленията,
които ще се разглеждат. Г-жа Конакчиева напомни също, че информация за протокола
от предното заседание не е публикувана в секция „Новини”. Поставен от нея беше и
въпросът социална услуга ли е отглеждането на дете? Необходимо е да бъде обяснено и
публикувано в секция „Новини”, че не е, като се посочат разпоредбите в действащата
нормативна уредба. Г-жа Конакчиева разчита, че доц. д-р Тодор Чобанов ще присъства
на следващото заседание на работната група.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
Подписали протокола:
Мария Минчева
Емил Миков
Елка Илиева
Нели Манчева
Анна Банишка- не присъства
Димитрия Георгиева- не присъства
Иван Йовчев – не присъства
Наталия Димитрова
Равина Пешева
Иванка Харбалиева
Афродита Ильовска
Евелина Китова- не присъства
Иван Кънчев – не присъства
Милена Мавродиева
Стефка Александрова- не присъства
Цвета Брестничка- не присъства
Цветeлина Атанасова
Саня Конакчиева
Антонина Кенова- не присъства
Васил Николов- присъства
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