ПРОТОКОЛ № 54/12.11.2014г.

На 12.11.2014г. 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 И. Николова – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-н Е. Миков - Гл. експерт в Дирекция „Образование”
5. Г-н П. Хаджигеоргиев – Гл. експерт в Дерекция „Образование”
6. Г-жа Б. Тасева – Ст. експерт в Дирекция „Образование”
7. Г-жа Я. Никодимова – Гл. експерт отдел „Изчислителен център” към Дирекция
ИОТ - СО;
8. Д-р А. Пейчева – Директор на Дирекция „Здравеопазване”
9. Д-р Христова – Дирекция „Здравеопазване”
10. Г-н О. Лютаков – Юристконсулт в Дирекция „Здравеопазване”
11. Г-жа С. Балева – Директор на ОДЗ №8
12. Г-жа Н. Кацарска – Директор на ЦДГ №55
13. Г-жа А. Ильовска – Директор на ЦДГ № 19
14. Г-жа И. Харбалиева – Директор на ЦДГ №99
15. Г-жа М. Вацева – Директор на СДЯ № 31
Заседанието бе открито от г-жа М.Минчева, която уведоми присъстващите, че
поради служебни ангажименти, представителите на родителските организации няма да
присъстват. Представителите на СНБМ и Асоциация „Родители” се уведомяват 7 дни
предварително, но належащи проблеми са наложили работната група да се проведе.
Г-жа Минчева предложи следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили предложения от родителите за промяна в Правила за
приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски
заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община
2. Календар на дейностите за 2015г.
3. Разглеждане на постъпили заявления за прием на деца в детските заведения
през работната група;
4. Разни;
Разисквания по т.1 от дневния ред:
Г-жа М. Минчева покани семейство Илияна Войнова и Маргарит Лалов, които са
изразили желание да се срещнат с представителите на работната група, за да се обсъди
казуса на семейството и да се изслуша тяхното предложение. Г-жа Минчева представи
на родителите членовете на работната група, както и задачите й – да разглежда
предложения и взема решения за усъвършенстване на ИСОДЗ и механизма за прием на
децата в детските заведения в София.
1

Родителите представиха своя казус – Семейството има дете, родено 2012 г. и живее на
територията на район „Триадица”. Кандидатствали са за ОДЗ № 7, но детето не е
класирано. Бащата е бивш възпитаник на ОДЗ № 7 и представи медицински картон,
който потвърждава информацията. Родителите са разговаряли с директорката на
ОДЗ № 7, но тя не е могла да съдейства, тъй като медицинските документи не се
съхраняват в архива на детското заведение, а при напускане на детето се предоставят на
родителите, т.е. това са документи съхранявани от родителите. Предложението на г-н
Лалов е, че хората които дълги години живеят в определен район и са с традиции в
посещаването на детските заведения и училищата да имат някакво предимство. Като
пример дадоха, че в някои училища в района, децата на бивши възпитаници се ползват
с предимство.
Г-жа И. Николова – Ако има правно основание, има вариант като допълнителен
критерий да се дава 0,1 т. Но въпросът е в правното основание.
Г-жа М. Вацева – Как ще се доказва и с какви документи, че родителят е посещавал
съответното детско заведение.
Г-жа М. Минчева поясни, че родителите са цитирали правилника на 73 СОУ, където
има такова предимство.
Г-жа И. Харбалиева – В правилниците на много училища има такъв критерий.
Г-н П. Хаджигеоргиев – При изработването на правилата се извървя дълъг път и
критериите се съгласуваха с различни институции. Това е дискриминация и ще бъде
отхвърлено.
Г-жа М. Минчева – Допълнителните критерии в ИСОДЗ са утвърдени от СОС и всяка
детска градина по решение на педагогическия съвет избира критериите, които
отговарят на спецификата на района. В училищата критериите се определят от
педагогическите съвети на училищата. За детските заведения е възможно да бъде като
допълнителен критерий, който да се избира от педагогическия съвет.
Г-жа Н. Кацарска – Имало е такива предложения, още при обсъждане на правилата, но
е много трудно за доказване. Наредба № 4 за документите в системата на народната
просвета има точни указания за всички видове документи, които се водят в детските
градини и сроковете за съхранението им. Дневниците се съхраняват 5 години.
Здравният картон не е документ, който се съхранява при нас. Той се предава на
родителите. Таксовата книга е финансов документ, който се съхранява по-дълго, но ако
детето е ползвало намаление, по точно не е заплащало такса, как да се докаже. От къде
може да се получи достоверна информация. Няма много възможности. Предложението
за предимство на братя и сестри не се прие, съмнявам се това предложение да се
приеме. Ние можем да направим предложение, но едва ли ще се приеме.
Г-н П. Хаджигеоргиев – При недостига на места излиза, че искаме предимство за
житейски ситуации, оценяващи родителите.
Г-жа И. Войнова – Има критерии за прием, но на практика 90% от децата се приемат
на случаен принцип.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Идеята да има такъв прием е заради недостига на места.
Трудно се приемат критерии, които да не дискриминират децата. Критериите са
обсъждани от много институции. Направен е опит при недостига на места да има посоциално подреждане.
Г-жа М. Минчева – При обсъждане на критериите имаше 4 варианта при деца с равен
брой точки, направи се допитване до родителите, най-много бяха предложенията на
родителите да се приемат на случаен принцип, не на педагогически съвет или други
варианти, защото има субективен елемент. Родителите предпочетоха жребия като найобективен вариант за приемане на деца с еднакъв брой точки. Ще направим
предложение за обсъждане на вашия казус, но трябва добре да се обмисли как ще се
доказва. На следващата среща с представителите на родителските организации ще
искаме писмено становище.
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Г-жа И. Войнова – Бихте ли го разгледали като специален случай.
Г-жа Минчева – Работната група разглежда много тежки случаи, които са
съпроводени с доклади и документи от различни институции.
Г-жа Н. Кацарска – Документ, който не се съхранява в детската градина не може да
бъде доказателство.
Г-жа И. Войнова – Доколкото разбирам нямате база за вземане на решение.
Г-жа М. Минчева – Ще го обсъдим на следващата среща с представителите на
родителските организации и ще ви уведомим.
Г-жа М. Минчева представи предложението на сем. Станеви, което е изпратено на
служебната поща на г-жа Фандъкова, за по-тясно райониране, да има предимство за
деца, чиито братя и сестри учат или родителите работят в квартала, с което да се
облекчи трафика. Ако се приеме с допълнителен критерий – удостоверява се постоянен
или настоящ адрес.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Г-жа Я. Никодимова да каже това възможно ли е технически,
да е по-благоприятен избора на родителите, да е по-оперативно.
Г-жа Н. Кацарска – Нека да има повече допълнителни критерии за избор, а
педагогическите съвети да преценяват колко и кои допълнителни критерии да избират.
Г-жа М. Вацева – Това за детските градини ще работи, но за яслите – не,
допълнителните критерии са общи за всички самостоятелни детски ясли.
Г- н О. Лютаков – Ако е работещо, не е проблем да се въведе и за детските ясли.
Нормативно може да се обвърже с решение на СОС, стига да знаем, че е обективно и
работещо.
Г-жа М. Минчева – Д-р Пейчева, направете проучване сред директорите на яслите и
ако се приеме да направим промените своевременно за новата кампания. Добре е да
освободим допълнителните критерии, за да има по-голяма гъвкавост при класиране и
приемане на децата.
Г-жа Я. Никодимова – И в момента има два критерия – родителите да живеят или да
работят в района на детското заведение, но смисъла на предложението е да има потясно райониране. За големите райони като Младост, Люлин системата няма как да
разпознае микрорайоните.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Може да предложим допълнителен критерий ако по-голямото
дете (брат/сестра) учи в район на детското заведение.
Г-н О. Лютаков – Идеята за по-тясно райониране - това го изключвам, но ако поголямото дете учи в района на детската градина е възможно.
Решение на РГ – Да се вземе становището на родителските организации.
Г-жа Б. Тасева – Следващото предложение на сем. Станеви е да се въведе критерий за
прием на деца в самостоятелните детските ясли, обвързан с плащането на здравните
осигуровки.
Г-н О. Лютаков – Трудно приложимо е, а и може да породи допълнителни трудности
за в бъдеще.
Г-жа Б. Тасева – Родителите искат завишен контрол за приема по т. 2.2.4. В правилата
е казано, че в група се приемат до 10 деца и директора носи отговорност.
Г-н О. Лютаков – Органът, издаващ ЛКК носи отговорност.
Г-жа Н. Кацарска – Предлагам ако е възможно по допълнителния критерий за
брат/сестра в детското заведение да се увеличат точките от 0,1 на 0,2 т. Критерия го
има, но да е с по-голяма тежест. Това е в подкрепа на предложението на семейство
Станеви.
Решение на РГ – Подкрепи предложението, като реши да се изчакат становищата на
родителските организации.
Г-жа Я. Никодимова – Относно приема на подлежащите децата в подготвителните
групи, според ЗНП, децата се приемат задължително, но директорите няма как да го
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отразят в ИСОДЗ. Предлагам да се отбележи в отделна графа, че основанието е
съгласно ЗНП.
Г-жа М. Минчева – На предходна работна група взехме решение за децата на
персонала, който се връща от майчинство, както и за новоназначени служители.
Необходимо е да се редактира текста и да има точни указания как ще се отбелязва.
Решение на РГ - Директорите подават заявление до работната група, придружено с
протокол от решение на педагогическия съвет за приемане на децата на служителите,
завръщащи се от майчинство и на новоназначени служители.
Г-н О. Лютаков – Предлагам да опитаме този вариант за 1 година и ако е работещо да
влезе в правилата.
Разисквания по т.2 от дневния ред: Календар на дейностите.
Календарен период
15.ХІІ.14г. – 11.І.15г.
12.І.2015г.
17.І.2015г.
23.ІІ.2015г.
30.ІІІ.2015г.
8.V.2015г.
9.V.2015г.
16.V.2015г.
23.V.2015г.
30.V.2015г.
29.VІ.2015 - 23.VІІІ.2015г.
24.VІІІ.2015г.
30.VІІІ.2015г.
14.ХІІ.2014г.

Дейност
Период без класиране
Обявяване на свободните места
Текущо класиране, едноседмичен срок за записване
Обявяване на свободните места за децата, родени
2012, 2013 и 2014 г.
Затваряне на системата. Период без класиране.
Първо генерално класиране под граждански контрол
Обявяване на списъци с класирани деца.
Двуседмичен срок за записване
Второ класиране - двуседмичен срок за записване.
Трето класиране - двуседмичен срок за записване.
Четвърто класиране - двуседмичен срок за записване.
Период без класиране
Обявяване на свободни места.
Текущо класиране - едноседмичен период за
записване.
Перод без класиране.

Разисквания по т.3 от дневния ред: Разглеждане на постъпили заявления за прием
на деца в детските заведения през работната група;
1. Молба от Л. Д. – заявлението е рзглеждано на работна група през м. VІ.2014 г. –
сега се внася уточнение, че няма бракоразводно дело, но майката не живее с
бащата на детето, а родителските права са присъдени на майката.
Решение на РГ: По общия ред в ИСОДЗ.
2. Заявление от Д. Х. за дете А. И., родено 2012 г. Представено е ЛКК с диагноза
атопичен дерматит. Майката сама се грижи за детето. Детето е класирано в
детски заведения, но записването е отказвано. Майката е заявявала критерии,
които не може да докаже.
Решение на РГ: По общия ред в ИСОДЗ
3. Писмо от АСП – Сердика за детето А. М., родено 2013 г. Становището на АСПСердика е, че детето е в риск. Кандидатстват за ОДЗ 115 в район „Надежда”.
Решение на РГ: За съдействие.
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4. Заявление от Ю. С. за дете Б. С., родено 2013 г. Бащата е с ТЕЛК 60% - диагноза
ДЦП.
Решение на РГ: По общия ред в ИСОДЗ.
5. Зявление от Ц. С. за дете М. С., родено 2013 г. Майката е самотна, видно от
приложеното удостоверение за раждане. Кандидатстват за ОДЗ 53, ОДЗ 48 и
ОДЗ 51.
Решение на РГ: За съдействие в ОДЗ № 53.
6. Молба от В. В. за дете М. В., родено 2012 г. Майката е бременна с второ дете и
има трудна бременност.
Решение на РГ: По общия ред в ИСОДЗ.
7. Заявление от Б. Г. за дете Г. Б., родено 2012 г.. Кандидатстват за ОДЗ 117, район
„Младост”.
Решение на РГ: Да се представят допълнителни документи, доказващи
обстоятелства, които налагат извънреден прием.
8. Заявление от Х. Т. за дете Д. Т., родено 2012 г. и дете М. Т., родено 2011 г.
Майката на децата е починала. Едното дете посещава ОДЗ 25, второто не
посещава детска градина. Кандидатстват за ЦДГ 114.
Решение на РГ: За съдействие в ЦДГ № 114, район „Красно село”.
9. Молба от А. А. за дете, родено 2012 г. Двамата родители не работят.
Решение на РГ: Да представят допълнителни документи за изясняване на
случая.
10. Писмо от АСП – Сердика за дете А. М., родено 2009 г.
Решение на РГ: Детето е подлежащо на задължителна предучилищна
подготовка. За съдействие в ЦДГ № 149, район „Сердика”.
11. Молба от И. Г. за дете А. Г., родено 2013 г. Кандидатстват за ОДЗ 62. Сменен е
адрес на местоживеене заради системен тормоз от страна на бащата.
Решение на РГ: По общия ред в ИСОДЗ.
12. Заявление от А. В. за дете К. В., родено 2011 г. и дете А. В., родено 2010 г. И
двете деца са осиновени, видно от приложените документи. Приети са в ОДЗ 90.
Молят за преместване в ЦДГ 106,119,65 в една група, въпреки различния набор.
Решение на РГ: За съдействие за прием в ЦДГ 106 в съответната възрастова
група.
13. Писмо от АСП – Лозенец за дете В. Р., родено 2009 г. Детето посещава ОДЗ 170,
район „Надежда”. Детето е със СОП. Поради смяна на местоживеенето на
родителите молят за преместване в район „Лозенец”.
Решение на РГ: За съдействие в ЦДГ № 11, район „Лозенец”.
14. Молба от Е. Д. за дете С. Д., родено 2012 г. Поради инцидент в детското
заведение в Долни Богоров, където детето посещава, родителят моли за
преместване в ОДЗ 88, ОДЗ 85 или ОДЗ 87.
Решение на РГ: По общия ред в ИСОДЗ или по т. 2.4.2 с размяна на деца
между детските заведения.
15. Молба от В. Г. за дете К. Г., родено 2012 г. Родителят моли за преместване на
детето при възможност в СДЯ № 70, район „Сердика”.
Решение на РГ: Преместването да се извърши съгласно по т. 2.4.2 от
Правилата.
16. Д-р Христова от Дирекция „Здравеопазване” представи случая за две деца от
едно семейство, с разлика 1 г. и 3 мес. Децата са приети в различни детски
заведения. Родителите молят за преместване на едното дете от СДЯ 63 в СДЯ 58.
Решение на РГ: За съдействие.
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17. Дирекция „Здравеопазване” запозна работната група с казус за дете, родено през
2013 г. Детето е осиновено в средата на 2014 г., поради което е регистрирано покъсно в системата. Родителите са кандидатствали за СДЯ 51. По-късно детето е
записано в ОДЗ 120.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1. Г-жа М. Минчева......................................................................
2. Г-жа Л.Заркова.........................................................................
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