ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА, НАЗНАЧЕНА СЪС
ЗАПОВЕД № СОА18-РД91-300/27.08.2018г.
На 12.09.2018 г., в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-300/27.08.2018 г. на
Кмета на Столична община, се състоя заседание на работна група, назначена със
следната задача: Да разглежда и обсъжда въпроси, свързани с приема на деца в
самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училище,
поетапно преодоляване на недостига на места за деца в предучилищна възраст,
подобряване функционалността на ИСОДЗ и подготвителните групи в училище и други
въпроси, касаещи организацията на дейността в самостоятелните детски ясли, детските
градини и подготвителните групи в училище на територията на Столична община.
Заседанието се проведе в състав:
1. Г-жа Малина Едрева – Председател на Комисия по образование, култура, наука
и културно многообразие към СОС
2. Доц. д-р Тодор Чобанов – Зам.-кмет направление “Култура, образование, спорт и
превенция на зависимости“ в СО
3. Мария Минчева – директор на дирекция „Образование“
4. Д-р Моника Чеуз – директор на дирекция“Здравеопазване“
5. Ирена Николова – гл. експерт в дирекция „Образование”
6. Емил Миков - гл. експерт в дирекция „Образование”
7. Елка Илиева – гл. експерт, дирекция „Образование“
8. Нели Пейчева – гл.експерт в дирекция „Образование“
9. Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование”
10. Албена Генова – гл. експерт отдел „Централизирани информационни системи“ –
Дирекция ИОТ в СО
11. Нина Лазарова – гл. експерт отдел „Централизирани информационни системи“ –
Дирекция ИОТ в СО
12. Калоян Дамянов – директор на РЦПППО – София-град
13. Мария Младенова – РЦПППО – София-град
14. Недялка Кацарска – директор на ДГ № 155
15. Иванка Харбалиева - директор на ДГ № 99
16. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
17. Мария Вацева – директор на СДЯ №31
18. Миряна Маламин-Сирийски – Фондация в подкрепа на хората с интелектуални
увреждания
19. Саня Конакчиева – зам.-председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
20. Антонина Кенова – член на Нацационален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Заседанието бе открито от г-жа Малина Едрева - Председател на Комисия по
образование, култура, наука и културно многообразие към СОС.
Като модератор на групата беше посочена г-жа Миряна Сирийски и
информацията, която ще излиза от работната група, ще е от модератора, ще се
препраща на дирекция „Образование“ и от там до всички членове на работната група.
Определен беше дневен ред, съгласно решението на срещата от 05.09:
Решение относно свободните места в системата за прием за 2018 г. за деца с ХЗ.
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В дискусия на членовете се оформиха възможни решения и аргументи за всяко
едно от тях:
1) Свободните места за деца с ХЗ да преминат към общият ред, като дадат
предимство на децата със социални критерии, които не са приети, а са
чакащи за съответната градина, да бъдат приети.
- Необходимо е да се запази идеята за „специален статут на приетите деца“,
тъй като бройките са над определенията за максимален за прием по общ
ред бройки. Тази идея беше оспорена от правна гледна точка. Решено бе
да се поиска съгласуване на тази възможност с МОН, ако РГ вземе
решение в тази посока.
- Обсъдено бе, че тези бройки няма да натоварят вече пълните градини, те
са в рамките на договорените 30 места;
- Градините, в които групите са набъбнали над 30 има други причини (деца
на почасова организация, братя и сестри или други, тези деца са приети с
решение на целевата работна група)
- Не е морално и с оглед на обществения интерес допустимо да стоят
празни и незаети места, а деца да чакат и да не могат да бъдат приети –
необходимо е да се пренасочат местата.
- Ако се появи дете с хронично заболяване в следващите месеци, то се
нарежда на опашката и ако се освободи място в тази квота бива прието
текущо или ползва предимството за следващия прием през 2019 г. не е
възможно да се спре приема, защото няма правно основание за това
2) Да се заличат свободните бройки, за да не се препълват групите
- Предложението беше мотивирано с натовареност на педагозите в ДГ,
които не могат а се справят с големите групи.
- Предложението беше мотивирано, че е в духа на разпоредбите на МОН за
максимална численост на групите.
3) Като трети въпрос, беше поставен въпроса за броя на децата в яслите, които
са на бюджетна издръжка по делегиран бюджет и единен стандарт за заето
място и за които при 16 деца в група е много трудно а) финансовата
издръжка и Б) не е ефективно, защото децата са малко през зимните месеци.
Решено бе: да се провери каква е натовареността на яслите и 1ва група –
статистически по отделни звена и да се направи обща справка. Да се разгледа
ситуацията и да се вземе решение, което да бъде изпратено на МЗ и МОН, за
промяна в числеността, ако е обосновано.
Относно основната точка беше прието решението за прехвърляне на совбодните
места към основната опашка за класиране на децата със социални критерии,
които поради броя точки имат предимство.
Решението беше взето с гласуване, поради отсъствие на пълен консенсус и в крайна
сметка при гласуване се очерта, че всички присъстващи са за предложение 1(само 2ма
въздържали се), а за предложение 2 – само 1 глас – „за“.
Работната група обсъди проблема с противоречията на нормативната база и
бяха поставени два въпроса:
1. Да има юристи от страна на СО като членове на РГ
2. Да се сформира целева работната група която да очертае противоречията и
да поиска разрешаването им от МОН и МЗ.
Решено бе следващото заседание да се състои на 09.10.2018г. в 14 часа в сградата на
СО, в същата зала. Предстои преди заседанието изпращане на дневен ред.
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