ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 17.10.2018 г.
на работна група за дейността на институциите в предучилищното образование,
назначена със Заповед № СОА18-РД91-300/27.08.2018 г. на кмета на Столична
община

На 17.10.2018 г. в зала „Официална“ на Столична община, се проведе извънредно
заседание на работната група.
На заседанието присъстваха:
1. 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“ на СО
3. Ирина Савина – заместник-кмет направление „Инвестиции и строителство“ на
СО
4. Мария Минчева – директор на дирекция „Образование“
5. Огнян Лютаков – юрк. в дирекция „Здравеопазване“, СО
6. Емил Миков – гл. експерт в дирекция „Образование“
7. Ирена Николова – гл. експерт в дирекция „Образование”
8. Елка Илиева – гл. експерт в дирекция „Образование“
9. Нели Пейчева – гл.експерт в дирекция „Образование“
10. Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование”
11. Албена Генова – гл. експерт в отдел „Централизирани информационни
системи“ – Дирекция ИОТ в СО
12. Янка Никодимова – началник отдел „Централизирани информационни
системи“, дирекция ИОТ в СО
13. Бойко Дръндарски – гл. експерт в дирекция ЖОСТЕЕ
14. Иванка Харбалиева - директор на ДГ № 99
15. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
16. Равина Пешева – директор на ДГ № 15
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. Веселина Гачева – Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
21. Васил Николов – председател на Национален 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.
Дневният ред на срещата беше предложен и приет, както следва:
1. Запознаване с програмата за 2019 г. и обектите за ремонт от г-жа Ирина
Савина, зам. кмет направление „Инвестиции и строителство“ на СО
2. Разни
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По т. 1 от дневния ред:
Ирина Савина представи подхода за изготвяне на годишната програма за инвестиции и
строителство на СО.
Посочи, че към момента се провежда етапа, в който се събират проектите от районите
за ремонт и изграждане на ДГ и у-ща, модернизация на съществуващи сгради. Събират
се предложения и мнения, които да бъдат включени в програмата за 2019 г.
Ключово при изготвяне на инвестиционната програма е балансиране между
множеството потребности. На вниманието на общината са няколко приоритета в
системата на детските градини и училищата:
- изграждане на детски градини в райони, където няма такива;
- изграждане и ремонт на физкултурни салони;
- привеждане на детски градини в съответствие с противопожарните изисквания
- прилагане на изисквания за енергийна ефективност.
Посочено бе, че част от ремонтите се осъществяват със средства на Общината, а други
по национални програми. Коментирани бяха конкретни случаи на училища, които не са
били ремонтирани, поради преустановяване действието на националната програма.
Като ключови инициатори на ново строителство или ремонт в т. ч. изготвяне на
планове и подготовка за строителство бяха посочени районните кметове. Техните
предложения се предоставят на вниманието на дирекция „Образование“. Дирекция
„Образование“ предоставя информация на дирекция ЖОСТЕЕ за недостига на места в
детските градини по райони и възрастови групи – яслени и градински.
– Направено бе предложение да се излъчат представители от РГ, които да се срещнат с
районните кметове, за запознаване с представените от тях планове, като бе
коментирано, че това ще коства голямо усилие, по-скоро могат да бъдат коментирани
направените предложения от тях.
- Обсъдена бе невъзможността да се прилагат моделни сгради, поради
спецификата на терените. Посочено бе, че се прилагат задължителните
изисквания на Наредба на МРРБ, които са силно ограничаващи.
Реши се:
- приемат се трите критерия, които да се взимат в предвид при приоритизирането на
проектите, при изготвяне на програмата за инвестиране и строителство:
 Етернитови сгради;
 Пожароопасност;
 Строителство или разширяване на базата, спрямо анализа за недостиг;
Всички критерии се прилагат, съобразно реални предложения от районните
администрации.
- Работната група да помисли за допълнителни критерии за приоритетност, които да се
приложат при взимане на решение, кои обекти да бъдат включени в инвестиционната
програма
- когато бъдат получени предложенията на районните администрации, те да бъдат
разгледани от работната група.
- при обсъждането да бъде приложен актуален анализ за недостига на места по райони.
- при желание на гражданските организации да се работи по предложения за
реформиране на Наредбата на МРРБ за строеж на детски градини.
- да се подготви искане за данни от ГРАО във връзка с изготвянето на демографския
анализ.
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По т. 2 от дневния ред:
1. Поставен бе въпросът за постъпващите искания за промяна на набора: В
дирекция „Образование“ постъпват множество молби за промяна на набора на
децата. Имаме уверението от „Сирма Медия“ АД до 15.11.2018г. да се
разработи нова техническа функционалност на ИСОДЗ с оглед реализиране на
възможността кандидатстване на деца от по-голяма или по-малка възрастова
група. До тогава да се спре промяната на набора. Коментирани бяха
обстоятелствата към момента, възможността родителите да кандидатстват в
която детска градина искат и да заемат места за редовния набор.
Решение: До влизане на новата техническа функционалност да се преустанови
разглеждането на тези искания от работна група, тъй като са налице редица
злоупотреби от родители.
2. Посещаване на една и съща детска градина на деца, които са братя и сестри,
приети в различни детски градини.
- поставен бе въпросът, че при разглеждане от работна група на всички подадени молби
от родители, чиито деца са приети в различни детски градини се е установило, че в
голяма част от детските градини капацитетът е запълнен и няма възможност децата да
бъдат настанявани в една и съща градина.
– обсъдено бе, че според съдебно решение се смята за пряка дискриминация да се дава
приоритет на братя и сестри спрямо децата, които нямат брат или сестра, или имат
такива в училищна възраст, или пълнолетни. Както и че е незаконосъобразно да има
подобно предимство. Коментирано бе, че това предимство е важно и има обществено
разбиране за това децата от едно семейство да посещават една и съща детска градина.
Направено бе уточнение, че проблемът се е обострил поради промени в квотата, което е
довело до разделение на братята и сестрите.

Предложено бе да се предостави възможност за събиране на братя и сестри само в
детски градини, в които има места, като се прилага индивидуален подход към всеки
един конкретен случай.
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