ПРОТОКОЛ № 38 /09.11.2011г.
На 09.11.2011г. в Дирекция „Образование” 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”, се състоя редовно заседание на
работната група.
Присъстват:
1. Г-жа М.Минчева – Директор на Дирекция „Образование”
2. Г-жа Л. Заркова – гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Г-жа И. Николова – 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 М. Кирилова – гл. експерт в Дирекция „Здравеопазване”
8. Г-жа Л. Василева – директор на ОДЗ № 68
9. Г-жа А. Ильовска – директор на ЦДГ № 19
10. Г-жа Д. Закова – директор на ДЯ № 45
11. Г-жа С. Конакчиева – представител на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”
12. Г-жа Е. Христова – представител на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”
13. Г-жа Йоана Вачева – „Обратна връзка” в ИСОДЗ
Г-жа Минчева представи дневния ред:
1. Предложение, постъпило от родител за промяна на един от критериите за
класиране на деца;
2. Календар на дейностите за 2012г.
3. Разглеждане на постъпили молби от родители за прием през работната група;
4. Разни;
По т.1 е постъпило предложение, придружено с аргументи от г-жа Добрина Георгиева
Гюлева за промяна на СК 9 за децата с неизвестен родител. Предложението е да не се
дава точка по този критерий, тъй като това се отчита автоматично в профила на детето и
не е целесъобразно да са дава допълнителна точка.
Г-жа С. Конакчиева - против предложението, когато бащата е неизвестен, детето не се
отглежда в семейна среда и това се вижда от акта за раждане.
Г-жа Е. Христова – Има много по-спорни критерии, докато по СК 9 може да се докаже с
документи. Г-жа Христова е сигнализирала за случаи в кв. Красна поляна, където в 2-3
детски градини, заявени предимства по този критерий блокират места, но това по-скоро
е изключение и не бива да се отнема възможността на самотните родители да ползват
предимство по СК 9.
Г-жа М. Минчева – подкрепя становището на г-жа Е. Христова. Този критерий е
обсъждан и приет в работната група, в Столичен общински съвет.
Г-жа Л. Василева – Аз подкрепям предложението. Родителите ползващи предимство по
СК 9, след това като постъпят в детската градина отново ползват предимство за
намаление на таксата.
Г-жа Е. Христова – Децата отглеждани от самотни родители са нуждаещи се, защото
родителя трябва да работи и да осигурява семейството.
Г-жа Л. Василева – В детската градина се вижда, че повечето родители, които са
ползвали предимство по този критерий не са самотни, децата се отглеждат в семейна
среда, независимо, че бащата се води неизвестен.
Г-жа Л. Заркова – В акта за раждане на детето е пояснено – бащата е неизвестен.
Г-жа С. Конакчиева – Докажете го. Има социални служби, които го доказват. Същото
може да се каже и за децата с хронични заболявания. С кои хронични заболявания и с
какви документи ще се кандидатства.
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Г-жа Е. Христова – Поради ограниченото време нека да се проведе заседание на
работната група, на което да се обсъдят само хроничните заболявания.
Г-жа Минчева – Нека подложим на гласуване предложението на г-жа Д. Гюлева.
Работната група гласува с „против” предложението и 1 глас „за” предложението. Не се
приема.
По т.2 от дневния ред г-жа Минчева запозна работната група с календара на дейностите
за 2012г., както следва:
• От 24.12.2011г. до 13.01.2012г. период без класирания;
• От 14.01.2012г. първо текущо класиране за ЦДГ, ОДЗ и СДЯ за свободни места;
• На 27.02.2012г. всички детски заведения – ЦДГ, ОДЗ и СДЯ обявяват свободни
маста за деца, родени 2009,2010 и 2011г.;
• Първоначално класиране за уч. 2012/2013г. на 05.05.2012г. и двуседмичен срок за
записване;
• На 03.05.2012г. системата се заключва за извършване на подготовка за
първоначалното класиране;
• На 04.05.2012г. извършване на първоначално класиране под граждански контрол;
• На 05.05.2012г. публикуване на списъците с класирани деца в ИСОДЗ и на място
в детските градини, изпращане на съобщения до електронните пощи на
родителите на класираните деца;
• 02.07.2012г. до 31.08.2012г. –период без класирания;
• От 27.08.2012г. обявяване на свободни места за текущо класиране през месец
септември;
• От 01.09.2012г. до 17.12.2012г. – ежеседмични текущи класирания;
Работната група гласува и приема така предложения график.
По т.3 от дневния ред, са постъпили предложения, както следва:
1. С. Х., дете – Д. Х., родено 2010г. Самотна майка с ТЕЛК. Има становище на АСП
– Оборище: в интерес на детето е да има социална интеграция. Кандидатстват за
ОДЗ 92.
Решение на РГ: За съдействие.
2. Н. Т., дете – К. Т., родено 2009г. Многодетно семейство. Кандидатстват за ОДЗ 99
или ОДЗ 53.
Решение на РГ: Да се проучи.
3. Е. С., дете – Р. П., родено 2008г. Самотна майка, детето е припознато. Искано е
становище от АСП за дете в риск. АСП – Люлин е отказала становище. Няма
промяна в обстоятелствата.
Решение на РГ: По общия ред.
4. SOS – Детски селища за подкрепа на деца в риск – с молба за настаняване на две
деца на многодетни родители в детско заведение в район Надежда.
Решение на РГ: Да се представят необходимите документи за оказване на
съдействие.
5. С. Л., дете В. Л., родено 2007г. и С. Л., родено 2009г. Кандидатстват за ОДЗ 27
или ОДЗ 38. Децата са осиновени – има предоставено Решение на съда. Има
становище на АСП – децата не са в риск, но в интерес на децата е да посещават
детско заведение.
Решение на РГ: За съдействие при възможност.
6. Становище от АСП – Слатина, родител Б. Д., дете А. Д., родено 2007г. Според
становището на АСП Слатина детето не е в риск.
Решение на РГ: Да се проучи и докладва на следващо заседание.
7. АСП – Младост за дете А. С., родено 2005г., интегрирано в семейството на Д. С..
Молят за преместване от ОДЗ 30 в ОДЗ 34.
Решение на РГ: При възможност за съдействие.
8. АСП – Слатина за дете С. М., родено 2010г. Според становището на АСП Слатина
детето не е в риск.
Решение на РГ: По общия ред.
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9. Х. Б., дете Н. Ц., родено 2009г. Кандидатстват за ЦДГ 7. Майката е безработна,
има второ дете на 3 години, което посещава ЦДГ 7.
Решение на РГ: По общия ред.
10. О. В., деца О. В. и Р. В., посещаващи ОДЗ 85. Молбата на родителя е децата да не
бъдат премествани в друго детско заведение.
Решение на РГ: Не е в компетенциите на Работната група. Да бъде уведомен
Директора на ОДЗ 85.
11. В. Ц., дете Б. П., родено 2009г. Самотен родител, детето е припознато. Бащата е
осъден да заплаща издръжка.
Решение на РГ: Да представи становище на АСП дали е дете в риск.
По т.4 от дневния ред:
Г-жа С. Конакчиева – В информацията за родители в профила на ОДЗ 18 е допусната
неточност по отношение на допълнителен критерий за работещи родители в системата
на средното образование, която предизвиква родителско недоволство.
Г-жа И. Николова – Ще уведомим директора да отстрани грешката.
Г-жа С. Конакчиева – Възможно ли е да са видими архивите на класиранията за минали
години, както е за 2008г.
Г-жа Минчева – работната група се е съобразила с всички искания, които ще
подпомогнат родителите да се ориентират и преценят шансовете за класиране, какво ще
помогнат архивите на класиранията, промените са динамични. Пазят се всички архиви на
класиранията, но с какво видимостта им ще е в помощ на родителите.
Г-жа С. Конакчиева - Тъй като не сме ползватели, не бихме могли да уточним в
момента, ще помолим родителите да се мотивират. Предлагам да има специално
заседание на работната група за приема на деца с хронични заболявания.
Г-жа М. Минчева – Всеки лекар и комисия носят отговорност. Не е в компетентността на
Дирекция „Образование” да определя кои хронични заболявания са приоритетни.
Г-жа Е. Христова – Не оспорваме информацията в медицинските бележки, а да се уточни
с какви документи ще се удостоверяват. Нека се постави рамка от Дирекция
„Образование”, защото няма гаранция че всички деца с хронични заболявания са
равнопоставени.
Г-жа С. Конакчиева – т. 2.2.4 не важи за децата в яслените групи, съгласно ППЗНП.
Г-жа Л. Василева – Можете ли да докажете, че децата не са равнопоставени. Деца с
хронични заболявания се приемат и това е добре.
Г-жа М. Минчева – За да се намали броя на чакащите деца всички директори работят с
групи над капацитета и в настоящия момент това е помощ.
Запознати с протокола:
1. Г-жа М.Минчева –…………………………………
2. Г-жа Л. Заркова – …………………………………
3. Г-жа И. Николова – ……………………………….
4. Г-н П. Хаджигеоргиев – ………………………….
5. Г-н Е. Миков – ……………………………………
6. Г-жа Б.Тасева – ……………………………………
7. Д-р М. Кирилова – ………………………………..
8. Г-жа Л. Василева – ………………………………..
9. Г-жа А. Ильовска – ………………………………..
10. Г-жа Д. Закова – ………………………………….
11. Г-жа С. Конакчиева – ……………………………
12. Г-жа Е. Христова – ………………………………
13. Г-жа Вачева - ...…………………………………..
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