ПРОТОКОЛ № 56 / 18.03.2015г.
На 18.03.2015г. 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-РД-09-01-282/09.07.2013г. на Кмета на Столична
община
Присъстват:
1. Г-жа М. Минчева – директор на дирекция „Образование”
2. Г-н Е. Миков – гл. експерт в дирекция „Образование”
3. Г-н П. Хаджигеоргиев – гл. експерт в дирекция „Образование”
4. Г-жа Б. Тасева – ст. експерт в дирекция „Образование”
5. Г-жа Я. Никодимова – гл. експерт отдел „Изчислителен център на Столична
община”, дирекция ИОТ;
6. Г-жа Иванка Станева – оператор „Обратна връзка” към ИСОДЗ;
7. Г-жа П. Лазарова – директор на дирекция „Здравеопазване”
8. Д-р Христова – дирекция „Здравеопазване”
9. Г-жа Н. Кацарска – директор на ЦДГ № 55
10. Г-жа А. Ильовска – директор на ЦДГ № 19
11. Г-жа Л. Василева – директор на ОДЗ № 68
12. Г-жа И. Харбалиева – директор на ЦДГ № 99
13. Г-жа С. Конакчиева – СНБМ
14. Г-жа В. Гачева - СНБМ
15. Г-жа И. Живарова – Асоциация „Родители”

Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева, която предложи следния дневен ред:
1. Изслушване на предложение на г-н Николай Хамов - родител;
2. Обсъждане на предимствата по К5 за преместените деца от ОДЗ № 63 в
СДЯ № 70;
3. Обсъждане на предимство по ДК5 – как самоосигуряващите се лица да доказват
дали местоработата им е в района, в който кандидатстват за прием в детско
заведение;
4. Разглеждане на постъпили заявления от родители за прием на деца в детските
заведения през работната група;
5. Разни.
Разисквания по т.1 от дневния ред: Изслушване на предложение на г-н Николай
Хамов;
Г-жа М. Минчева предложи да поканим и изслушаме предложенията на г-н Николай
Хамов.
Г-н Н. Хамов – Сем. Хамови очакват трето дете в периода между второто и третото
класиране. Не могат да се възползват от допълнителни точки по СК 12, тъй като
системата не приема в семейния профил дете без да се посочи ЕГН. За получаване на
ЕГН е необходимо технологично време, което няма да позволи кандидатстващото поголямо дете да се възползва от допълнителните точки по СК12, което на практика
означава, че намаляват шансовете за прием на дете от вече многодетно семейство. Г-н
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Хамов се позова на нормативната база, уреждаща процедурата по издаване на ЕГН.
Предложенията на г-н Хамов са:
 новородените деца, до издаване на ЕГН, да се въвеждат с дата на раждане;
 системата да присъжда служебно ЕГН за известен период от време;
 службите по гражданско състояние да издават ускорено ЕГН при подобни
казуси;
Г-жа Я. Никодимова - Системата има техническа възможност за вписване на деца без
ЕГН, като задължително се въвежда датата на раждане и служебен идентификатор,
формиран по правилата за формиране на ЕГН (ггммддхххх). Няма опасност от
дублиране, тъй като системата контролира ЕГН/ЛНЧ и недопуска дублиране на ЕГН.
С. Конакчиева – Подкрепяме това предложение, но в какъв срок следва родителите да
уведомяват ИСОДЗ, за да не се допускат злоупотреби.
При обсъждане на предложенията на г-н Хамов, работната група отхвърли третото
предложение да се изиска ускорено издаване на ЕГН. Тъй като системата предлага
техническа възможност, работната група приема предложението на родителя до
издаване на официален ЕГН децата да се регистрират с дата на раждане и служебен
идентификатор, след което родителят се задължава да информира своевременно
ИСОДЗ за определения ЕГН на детето.
Г-н П. Хаджигеоргиев – За да не се допускат злоупотреби, при подобен казус детето
ще се класира със служебен ЕГН на брата/сестрата, а ще се записва с акта за раждане и
действителен ЕГН.
Г-жа Л. Василева – Предложението е разумно и изпълнимо, ние вземаме решение, но
не уточняваме този алгоритъм ще важи само за генералните или и за текущите
класирания?
Г-жа Н. Кацарска – Колко семейства се решават да имат трето дете, нека се подкрепят
за генералните класирания, когато има повече места, после при текущите класирания
местата са малко.
Г-жа Л. Василева – Казусът трябва да се решава по принцип, а не за конкретния
случай. Има логика предложението, но ако се вземе по принцип за генералните
класирания.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Не съм съгласен. Ако важи само за генералните класирания,
когато действително има места и се попълват, какво ще кажат другите с подобен казус
при текущите класирания. При текущите класирания, срокът за записване е една
седмица. Да помислим, дали няма да се обърка алгоритъма.
Г-жа В. Гачева – Нека да важи за всички класирания, но при изричното условие, че до
даден разумен срок (например -2 седмици от издаването), родителите са задължени да
представят и удостоверение на детето.
Решение на РГ - При раждане на трето дете в семейството, в профила на
семейството детето да се въвежда с дата на раждане и служебен идентификатор
(съобразно датата на раждане), което дава право да се ползват допълнителни точки
по СК 12. Родителите са задължени в срок от 2 седмици след издаване на
удостоверението за ЕГН на детето, да заявят вписването на официално определения
ЕГН в системата.
Разисквания по т.2 от дневния ред: Обсъждане на предимствата по К5 за
преместените деца от ОДЗ № 63 в СДЯ №70
Г-жа Я. Никодимова - Проблемът се състои в това, че поради ново строителство в
ОДЗ № 63, част от децата служебно са преместени и посещават СДЯ № 70. Някои от
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тези деца искат да кандидатстват за преместване (независимо, че имат вече осигурено
място) и системата отчита, че посещават СДЯ и начислява една точка по К5.
Г-жа Н. Кацарска - Логично е да се начислява точка.
Г-жа С. Конакчиева - Имали сме подобен казус, т.е. ако се даде точка по К5, някои
деца ще се преместят в друго детско заведение и ще са в по-изгодна позиция, при
положение, че вече имат осигурено място.
Г-жа И. Харбалиева - Тези деца са приети в ОДЗ № 63 и формално са в СДЯ № 70. Поголям проблем ще е, когато през есента ОДЗ № 63 отвори врати, дали ще има деца за
него.
Решение на РГ: Децата от ОДЗ № 63, които в момента посещават СДЯ № 70 имат
осигурено място, за което не трябва да се присъжда допълнителна точка по К 5.
Г-жа В. Гачева– Предстоят ли нови строежи и ремонти на детски заведения през
следващата година, да очакваме ли други подобни казуси? Кога се планира
откриваното на новопостроеното още миналата година крило на ОДЗ 18? За кога е
планиран ремонтът на старото крило и ще се обявява ли прием на деца в детското
заведение от септември?
Г-жа М. Минчева - ОДЗ № 18. Не съм присъствала на срещата при г-жа Савина и не
мога да кажа.
Разисквания по т.3 от дневния ред: Обсъждане на предимство по ДК 5 – как
самоосигуряващите се лица да доказват дали местоработата им е в района, в който
кандидатстват за прием в детско заведение
Г-жа С. Конакчиева – Понеже в декларациите към НАП и платежните документи за
внесени осигуровки не се вписва адрес, с какъв документ може да се докаже адреса на
местоработата?
Г-жа Я. Никодимова – За лицата, които упражняват свободни професии или
занаятчийска дейност, вписани в регистър БУЛСТАТ, поддържан от Агенцията по
вписванията, може да се изисква копие на карта за регистрация по Булстат или справка
за адреса на местоизвършване на дейността. В картата по БУЛСТАТ е посочен
постоянният адрес на лицата и в повечето случаи постоянният адрес съвпада с адреса
на местоизвършване на дейността. В търговския регистър се вписват еднолични
търговци, търговски дружества и кооперации. ЕТ, съдружниците и собствениците в
търговски дружества също са със статут на самоосигуряващи се лица, като данните за
седалището и адреса на управление са публични и са достъпни при Интернет справки в
Търговския регистър.
Г-жа С. Конакчиева – В какъв срок се издава тази справка?
Г-жа Я. Никодимова – По информация на колеги от Агенцията по вписванията
справката се издава веднага, но е добре още веднъж да се провери в какъв срок се
издава документа.
Решение на РГ: За самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия или
занятчийска дейност, да се изисква представянето на справка за адреса на
местоизвършване на дейността, издадена от Агенция по вписванията.
Г-жа Н. Кацарска - Във връзка с това бих искала да попитам за родители, които
работят по трудов договор към фирми, ако регистрацията на фирмата е на един адрес,
но служителят работи в изнесени работни места или от дома си, все по-често са тези
случаи, можем ли да приемаме служебни бележки, в които е посочен друг адрес за
извършване на дейността.
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Г-жа С. Конакчиева – За да не се злоупотребява, възможно ли е да се изисква от
директорите да проверяват фирмите в регистъра на Агенцията по вписванията,
родителите трябва да знаят, че се правят такива проверки.
Г-жа А. Ильовска – Такива проверки се правят в последните две години. Миналата
година имахме специална инструкция за това.
Г-жа Я. Никодимова – Но ако седалището на фирмата е в друг град, а лицето работи
от друг адрес?
Г-жа С. Конакчиева – За всички трябва да има яснота, че работодателите носят
отговорност за достоверността на служебните бележки, които издават и че документите
ще се проверяват.
Г-жа Я. Никодимова – Информацията за необходимите документи ще бъде
актуализирана след приключване на текущите класирания.
Г-жа С. Конакчиева – Радвам се, че и двете предложения се приемат, защото трябва да
се спрат злоупотребите.
Г-жа И. Станева – Получихме запитване във формата за обратна връзка, че в
критериите не е предвидено за родител-пенсионер да се начисляват точки.
Г-жа Я. Никодимова – Да, не се начислява точка. В този случай от падащия списък за
трудовия статус на лицето трябва да се избира „друг“.
Г-жа И. Станева – Има запитвания за санкциите по т. 2.3.9, които влизат в сила от
08.05.2015 г. (първото генерално класиране) ще важи за всички класирания след тази
дата или и за заварените случаи.
Г-жа С. Конакчиева – Щом е записано, че измененията на правилата влизат в сила от
08.05.2015 г., санкциите по т. 2.3.9 не трябва да се прилагат за заварените случаи. От
коя дата системата ще отчита срока за постъпване на децата, класирани на
класиранията с прием от септември – от 01.09. или от 15.09.?
Г-жа Я. Никодимова – От 01.09.2015 г. Зачестяват и случаите на деца от различни
родители, живеещи в едно домакинство. Кой ползва предимството – биологичният
родител или родителите, които отглеждат детето. Кое е водещото. Има проблем с
документите, които трябва да се представят.
Г-жа С. Конакчиева – При граждански брак – представя се съдебно
решение за удостоверяване на обстоятелството кой от двамата родители
упражнява родителските права, ако няма брак, което е честа практика – удостоверение
за настоящ адрес на децата, живеещи в домакинството. Към актовете за раждане на
децата да се приложи удостоверение за настоящ адрес на децата. В ръководството за
родители на сайта не са отразени направените промени за постоянен и настоящ адрес.
Необходимо е да се прецизират някои текстове за необходимите документи в
семейните профили.
Г-жа Я. Никодимова – Промените за К1 са отразени на сайта. Все още има текущи
класирания и затова в семейните профили не е отразено изискването за представяне на
трудовата книжка за работещите по трудово правоотношение. След приключване на
текущите класирания ще бъдат актуализирани ръководството за родители, секцията
„Въпроси и отговори“ и секцията „Необходими документи“ в семейните профили.
Г-жа С. Конакчиева – Имаме запитвания от майки - когато са в отпуск по майчинство
трябва ли да се представят трудова книжка?
Г-жа Л. Василева – Защо трябва да се пита в какъв отпуск е, нали е работещ родител?
Решение на РГ: Да се представя трудова книжка и за родителите в отпуск по
майчинство.
Г-жа Л. Василева – Според ЗНП, децата подлежащи на задължителна предучилищна
подготовка, ние ги приемаме, а няма опция в системата да се отрази приемът им.
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Г-жа С. Конакчиева – Това компрометира ИСОДЗ, нека Столична община да реши
правилата да не важат за децата от подготвителна група. Да се обяви, че недостига е
преодолян и децата ще се приемат на място.
Г-н Е. Миков – Обучението на 5 и 6-годишните е задължително и ще се приемат
където има място.
Г-жа Н. Кацарска – Защо да не обявим, че ако няма кандидати има възможност децата
да се приемат на място в детското заведение?
Г-жа В. Гачева – Нека свободните места се обявят в системата и ако няма класирани и
записани деца, то тогава желаещите да се приемат през работната група.
Също така, смятаме, че е редно напомнителните писма за децата подлежащи на
задължителна предучилищна подготовка да бъдат изпращани в по-ранен месец, за да
могат и родителите да реагират навреме.
Г-жа Л. Василева – Нека да решим и да ги приемаме през работна група, но сме
длъжни да спазваме закона, който е по-висш нормативен документ.
Г-жа С. Конакчиева – Това предложение за прием на място, а не през ИСОДЗ е
драстична промяна на правилата.
Г-жа М. Минчева – Недостиг за 5 и 6-годишните деца няма, защото е разписано в
закона и ние разкрихме подготвителни групи и в училищата, а там децата се записват
на място. За свободните места в подготвителните групи към училищата подаваме
информация на сайта на Дирекция „Образование“ и в ИСОДЗ. Ако има, но това са
единични случаи, когато родители се обаждат за съдействие в Дирекция
„Образование“, ние сме ги насочвали, там където има възможност и това е отразено.
Това са случаи, в които сме изпълнявали ЗНП. Във връзка с предложението, следва
родителите на необхванатите деца, да подадат декларация, че детето не посещава
подготвителна група.
Решение на РГ: При обявяване на свободни места за 5 и 6-годишни деца и в две
последователни класирания няма кандидати или класирани и записани деца,
директорите могат да приемат на място деца, подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка, което се отразява в ИСОДЗ като прием през работна
група.
При кандидатстване на място в детските заведения, родителите подават
декларация, че детето не посещава друго детско заведение или подготвителна група в
училище.
Разисквания по т.4 от дневния ред: Разглеждане на постъпили заявления от родители
за прием на деца в детските заведения през работната група;
1. Казус от предходна работна група за прием на детето В. К.. Майката е в будна
кома в клиника в Германия. Изискахме документите да се преведат и
легализират. Приложени са документи, съгласно изискванията. Кандидатстват за
ОДЗ № 79.
Решение на РГ – За съдействие в ОДЗ № 79.
2. Писмо от г-жа Стоменова – директор на ОДЗ № 79 по повод молба за прием на
двете деца на посланика на Афганистан, родени 2012 и 2014 г.
Решение на РГ – По общия ред.
3. Молба от Г. Г. за детето Б. Г., родено 2014г. Предоставени са документи, че
майката е самотна.
Решение на РГ – Детето да участва в кампанията от 08.05.2015г. за прием през м.
септември 2015 г.
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4. Писмо от А. А. за прием на дете в ОДЗ № 62 по т.2.2.4 от Правилата. Има
отговор от дирекция „Образование“ след направена проверка.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на работната група бе закрито.
Запознати с протокола:
1. М.Минчева – ..................................
2. Е. Миков – ......................................
3. П. Хаджигеоргиев – .......................
4. Б.Тасева – .......................................

5. Я. Никодимова – ............................

6.

Иванка Станева – ..........................

7.

П. Лазарова – .................................

8.

Д-р Христова – ..............................

9. Н. Кацарска – .................................

10. А. Ильовска – .................................
11. Л. Василева – .................................
12. И. Харбалиева – ............................
13. С. Конакчиева – ............................
14. В. Гачева - .....................................
15. И. Живарова – ..............................
6

