ПРОТОКОЛ № 92 / 13.11.2019 г.
Днес на 13.11.2019 г. в 14:00 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
подготвителните групи в училищата, съгласно утвърдени от кмета на Столична община
Правила – Приложение №1.
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. Анна Банишка – експерт в дирекция „Образование“;
5. Димитрия Георгиева – ст. експерт ПО - РУО София-град;
6. Иван Йовчев – ст. експерт ПО - РУО София-град;
7. Наталия Димитрова – директор на ДГ № 144;
8. Равина Пешева – директор на ДГ № 15;
9. Иванка Харбалиева – директор на ДГ № 99;
10. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19;
11. Евелина Китова – директор на 39 СУ;
12. Иван Кънчев – представител на СБУ;
13. Милена Мавродиева - председател на Синдикат „Образование“ към КТ
“Подкрепа“;
14. Стефка Александрова – председател на ЦКРК на НУС;
15. Цвета Брестничка – председател на УС на Асоциация „Родители“;
16. Веселина Гачева – председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“;
17. Саня Конакчиева – зам. председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“;
18. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
На проведеното заседание на работната група присъстват 12 членове. Отсъстват 7
членове, както следва: Мария Минчева - отпуск поради временна нетрудостопособност;
Елка Илиева - служебно ангажирана; Иван Йовчев - служебно ангажиран; Веселина
Гачева - отсъства; Анна Банишка - служебно ангажирана; Иван Кънчев - в
командировка, Цвета Брестничка - председател на УС на Асоциация „Родители“отсъства.
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.
Даниела Угренова – гл. експерт в дирекция „Образование“ докладва на работната
група постъпилите заявления, както следва:
1. Заявление с вх.№ СОА19-ГР94-4818/01.10.2019 г. от майка на дете, родено 2017
г., за прием в ДГ № 195. Майката работи по трудов договор в същата детска
градина. Приложени са: копие от удостоверение за раждане, служебна бележка
от директора на детската градина и копие от трудов договор.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 195 на основание чл. 4, ал. 2, т. 6 от
Правилата.
Гласували: 12
 За:11
 Против:0
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 Въздържали се:1
2. Заявление с вх.№ СОА19-ГР94-5258/25.10.2019 г. от майка на дете, родено 2017
г., за прием в ДГ. Майката работи по трудов договор в ДГ № 90. Приложено е
копие от трудов договор.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 119 - сграда 2 на основание чл. 4, ал. 2, т. 6
от Правилата.
Гласували: 12
 За:11
 Против:0
 Въздържали се:1
3. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5447/11.11.2019 г. от майка на дете, родено 2017
г., за прием в ДГ № 21. Майката работи по трудов договор в същата детска
градина. Приложени са: копие от удостоверение за раждане и служебна бележка
от директора на детската градина.
Решение: Заявлението се отлага за разглеждане на следваща работна група, поради
непредставено заверено копие на трудов договор.
Гласували: 12
 За:11
 Против:0
 Въздържали се:1
4. Заявление с вх. № СОА19-КЦ01-46571/01.10.2019 г. от майка на дете, родено
2016 г., за преместване от ДГ № 43 в ДГ № 162. Майката работи по трудов
договор в същата детска градина. Детето е прието в ДГ № 43 чрез работна група.
Приложени са: копие от удостоверение за раждане и копие от допълнително
споразумение към трудов договор.
Решение: Детето да бъде преместено в ДГ № 162 на основание чл.18 от Правилата.
Гласували: 12
 За:11
 Против:1
 Въздържали се: 0
5. Заявление с вх. № СОА19-У321-1838/25.10.2019 г. от директора на ДГ № 65 за
прием на деца на служители, родени 2017, 2015, 2017 и 2018 г. в същата ДГ.
Приложени са: копия от удостоверение за раждане на всяко дете и копия от
трудов договор на служителите.
Решение: Заявленията да се разгледат от работната група след подаване на
заявление от родителя на всяко едно от децата.
Гласували: 12
 За:11
 Против:1
 Въздържали се:0
6. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-4855–[2]/25.10.2019 г. от майка на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 12. Майката работи по трудов договор в същата детска
градина от 25.10.2019 г. От 25.08.2017 г. до 24.10.2019 г. е работила в частна
детска градина. Преди това в ДГ № 175 от 15.09.2014 до 14.08.2016 г.
Приложени са: копие от удостоверение за раждане, служебна бележка от
директора на детската градина, копие от трудов договор и копие от трудова
книжка.
Решение:
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Гласували: 12
 За:9
 Против:1
 Въздържали се: 2
7. Заявление с вх. № СОА19-КЦ01-49567/18.10.2019 г. от майка на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 40. Майката работи по трудов договор в същата детска
градина от 02.10.2019 г. Приложени са: копие от удостоверение за раждане и
копие от трудов договор.
Решение: Искането не попада в обхвата на правилата на РГ, тъй като трудовият
стаж е по-малък от изискуемия, т.е. 6 месеца в системата на столичното образование
преди подаване на заявлението.
Гласували: 12
 За:12
 Против: 0
 Въздържали се: 0
8. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5043/11.10.2019 г. от майка на дете, родено 2016
г., за преминаване от почасово към целодневно посещение в ДГ № 123. Майката
работи в същата детска градина. Не са приложени необходимите документи.
Решение: Да се представят служебна бележка от директора на детската градина и
копие от трудов договор, с които да се удостоверят трудовите правоотношения с ДГ №
123.
Гласували: 12
 За:11
 Против: 0
 Въздържали се:1
Към заседанието на Работната група с право на глас се присъединява Елка Илиева.
9. Заявление с вх. № СОА19-ДИ10-116/04.11.2019 г. от посолството на Република
Турция. За прием на дете, родено 2015 г. в ДГ № 113. Бащата е аташе в мисията
от месец октомври 2019 г.
Решение: Заявлнието не се приема.
Гласували: 13
 За: 2
 Против: 3
 Въздържали се: 8
10. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-4781-[2]/30.10.2019 г. от майка на дете, родено
2017 г., за прием в ДГ № 33. Бащата внезапно е починал на 19.03.2019 г.
Приложени са: копие от удостоверение за раждане, смъртен акт и удостоверение
за настоящ адрес.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 33 на основание чл.4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
Гласували: 13
 За:13
 Против: 0
 Въздържали се: 0
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11. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5193/22.10.2019 г. от майка на деца, родени 2013
и 2014 г., за прием в ДГ № 33. Семейството се е преместило от Украйна. Децата
са на възраст за задължително предучилищно образование. Приложени са копия
от удостоверенията за раждане на децата.
Решение: Децата да бъдат приети в подготвителна група на 149. СУ „Иван
Ханджийски”.
Гласували: 13
 За:13
 Против: 0
 Въздържали се: 0
12. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5412/07.11.2019 г. от баба на дете, родено 2016
г., за прием в ДГ № 152. Детето е настанено при баба си от Агенция за социално
подпомагане със заповед № ЗД/Д-ЕН-ДМ-068/11.09.2019 г., като дете лишено от
родителски грижи. Приложени са: Заповед за настаняване от АСП и писма от
РУО – София град и ДСП – „Люлин”.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 152 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
Гласували: 13
 За:13
 Против: 0
 Въздържали се: 0
13. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-5414/07.11.2019 г. от майка на дете, родено 2014
г., за преместване от ДГ № 151 в ДГ № 179, поради упражняване на домашно
насилие от страна на бащата. Приложени са: Заповед за незабавна защита по
Закона за защита срещу домашно наслие от 17.10.2019 г., Заповед № СУ/Д-СО/150-1/01.10.2019 г. за настаняване в социална услуга в общността от
резидентен тип, копие от удостоверение за раждане, копие от лична карта,
удостоверение за настоящ адрес на майката и детето.
Решение: Детето да бъде преместено в ДГ № 179 на основание чл. 4, ал. 2, т. 2 от
Правилата.
Гласували: 13
 За:13
 Против: 0
 Въздържали се: 0
14. Заявление с вх. № ССД19-ПП00-60-[1]/11.11.2019 г. от Агенцията за социално
подпомагане за дете, родено 2015 г., за прием в ДГ № 35. Детето е настанено в
професионално приемно семейство със Заповед № ЗД/Д-С-ВР-043/10.09.2019 г.
Приложени са: Заповед за настаняване, договор за настаняване на дете в
професионално приемно семейство и копие от акт за раждане.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 35 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
Гласували: 13
 За:13
 Против: 0
 Въздържали се: 0
15. Заявление с вх. № СОА19-У321-1872/31.10.2019 г. от директора на ДГ № 174 за
деца, родени 2015 и 2016 г., за прием в същата детска градина. Децата са
настанени под полицейска закрила със Заповед от АСП - ДСП „Слатина” в Дом
за медико социални грижи за деца "Свети Иван Рилски". Приложено е писмо от
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директора на дома до директора на ДГ № 174, с което се изразява становище, че
с оглед на възрастта на децата и обстоятелството, че са отгледани в домашна
обстановка и предвид удължаване на престоя им в дома и стимулиране на
познавателното им развитие, е необходимо децата да бъдат включени в
системата за предучилищно образование. В подкрепа на това има и становище
от Отдел "Закрила на детето" – район „Лозенец”.
Решение: Детето да бъде прието в ДГ № 174 на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Правилата.
Гласували: 13
 За:13
 Против:0
 Въздържали се:0
16. Заявление с вх. № СОА19-ВК08-14773/12.11.2019 г. от майката на дете, родено
2018 г., за преместване от ДГ № 27 в ДГ № 172. Върху детето е упражнен тормоз
от медицинската сестра в детската градина, която вече е освободена от
длъжност. 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 № 172 на основание чл. 4, ал. 2, т. 2 от
Правилата.
Гласували: 13
 За:12
 Против:0
 Въздържали се:1
Подписали протокола:
Председател: Мария Минчева /п/
Заповед за заместване №СОА19-РД15-11869/28.10.2019 г.
и членове:
1. Емил Миков – /п/
2. Елка Илиева – /п/
3. Нели Манчева – /п/
4. Анна Банишка – не присъства на заседанието
5. Димитрия Георгиева – /п/
6. Иван Йовчев – не присъства на заседанието
7. Наталия Димитрова – /п/
8. Равина Пешева – /п/
9. Иванка Харбалиева – /п/
10. Афродита Ильовска – /п/
11. Евелина Китова – /п/
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12. Иван Кънчев - не присъства на заседанието
13. Милена Мавродиева - /п/
14. Стефка Александрова - не присъства на заседанието
15. Цвета Брестничка - не присъства на заседанието
16. Веселина Гачева - не присъства на заседанието
17. Саня Конакчиева – с особено мнение „В този проект за протокол липсват
изразените от мен аргументи, отнасящи се до незаконосъобразен прием на деца.“
18. Антонина Кенова - /п/
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