ПРОТОКОЛ № 81 / 10.10.2018 г.
На 10.10.2018 г. в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-294/21.08.2018 г. на
Кмета на Столична община назначена със задача да разглежда, обсъжда и взема
решения за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
училищата, се проведе заседание на работна група в състав:
1. Ирена Николова – гл. експерт в дирекция „Образование”
2. Емил Миков – гл. експерт в дирекция „Образование”
3. Нели Пейчева – гл. експерт в дирекция „Образование“
4. Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование”
5. Елка Илиева – гл. експерт в дирекция „Образование”
6. Ваня Петкова – гл. експерт в СБУ към КНСБ
7. Милена Мавродиева – СО към КТ „Подкрепа“
8. Иванка Харбалиева – директор на ДГ №99
9. Недялка Кацарска – директор на ДГ №155
10. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
11. Веселина Гачева – председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
12. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система;
Дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили заявления за приемане на деца в детските градини на
територията на Столична община;
2. Разни.
Работната група пристъпи към разглеждане на постъпилите заявления за прием на деца
в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
І. Разглеждане на постъпили заявления по социални критерии:
1. Заявление за прием на дете, родено 2013 г. в ДГ № 7. Майката сама се грижи за
детето.
Решение на РГ – Да се насочи към ДГ или училище, където има свободни места,
тъй като детето е подлежащо.
2. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 39. Семейство на бежанци.
Решение на РГ – Да се представят допълнителни документи за доказване статута
на семейството и да се провери има ли спогодба за ангажимент.
3. Заявление за прием на дете, родено 2013 г. в ДГ 99.
Решение на РГ – За съдействие в ДГ 99 – сграда бл. 23.
4. Заявление за преместване на дете, родено 2016 г. от ДГ № 147 в ДГ № 161.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата
за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища.
5. Заявление за прием на дете, родено 2015 г. в ДГ № 173. Детето е било класирано,
но е пропуснат срока за записване.
Решение на РГ - Да се премахне санкцията и да кандидатстват по общия ред чрез
електронната система.
6. Писмо от майка на две деца, която е подала жалба срещу класирането на помалкото дете в друга детска градина. Твърди, че в първата жалба не е искала децата
да се съберат в една детска градина.
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В. Гачева – Майката написала ли е, че се отказва от преместването.
Б. Тасева – Написала е, че не желае да се премества детето.
Решение на РГ – Отменя се решението от предходната работна група за
преместване на детето.
7. Повторно разглеждане на случай от предходната работна група. Искат съдействие
за прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 80. Детето е с хронично заболяване.
Представен е ЛКК.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища,
където има обявени свободни места.
8. Молба за размяна на на две деца, родени 2016 г. между ДГ № 33 и ДГ № 164.
Решение на РГ – Без възражения.
9. Заявление за прием на дете, родено 2015 г. в ДГ № 51. Няма приложени документи,
доказващи осбстоятелства, които налагат прием през работна група.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища,
където има обявени свободни места.
10. Заявление за преместване на дете, родено 2015 г. от ДГ № 165 в ДГ № 192.
Решение на РГ – Да кандидатстват съгласно разпоредбите на чл. 16 от Наредбата
за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища.
11. Молба от посолството на Република Македония за прием на дете на дипломат – І
секретар в посолството. Детето е родено 2015 г. Кандидатстват за ДГ № 165.
Решение на РГ – Да се изиска от МОН списък с държавите, с които имаме
спогодба в областта на предучилищното образование.
12. Заявление за прием на дете от многодетено семейство. Настанени са в звено
„Майка и бебе“. Искат съдействие за прием в 14.СУ на детето, родено 2012 г.
Решение на РГ – За съдействие.
13. Заявление за прием на дете със СОП, родено 2012 г. в 49. ОУ – район Подуяне.
Решение на РГ – За съдействие, детето е подлежащо.
14. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. в СДЯ № 36.
Решение на РГ – По компетентност към Дирекция „Здравеопазване“.
15. Заявление за прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 81,119,120. Майката е с
генетично заболяване и ТЕЛК – 40%.
Решение на РГ – Случаят не попада в обхвата на Правилата, утвърдени от Кмета и
следва да кандидатстват съгласно изискванията на Наредбата, където има свободни
места.
16. Молба за съдействие от посолството на Молдова за детет на служител, родено 2015
година.
Решение на РГ – Да се изчака отговор от МОН за страните, с които имаме
споразумение.
17. Близнаците които кандидатстват за ПГ в ДГ № 175 от миналата работна група. Все
още не е депозиран доклада на директора.
Решение на РГ – Да се изчака доклада на директора.
ІІ. Разглеждане на заявления за деца на служители:
В. Гачева – От СНБМ не сме съгласни с т. 6 на чл. 4 от Правилата на работната група,
защото има решение на Административен съд – София-град, че това е дискриминация и
считаме, че ако гласуваме положително, това ще е неизпълнение на съдебно
разпореждане. По тази причина ще гласуваме винаги „Против“.
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А. Кенова – Нека представителите на синдикалните организации се споразумеят на
високо ниво за правото на служителите децата им да бъдат настанявани с предимство в
детска градина.
Н. Кацарска – Защо да е дискриминация. Не можем да чакаме Синдикатите да
договарят, процедурата е бавна. Имам учителка, която не може да се върне на работа,
какво да се направи с детето.
Решение на РГ – Решенията ще бъдат гласувани от СНБМ с глас „Против“.
1. Прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 50 – внуче на служител на детската градина.
Второ желание е ДГ № 54.
Решение на РГ – Тъй като в ДГ № 50 е запълнена квотата в набор 2016 да се
насочи за съдействие в ДГ № 54.
2. Прием на дете в ДГ № 106 – внуче на служител на на детската градина. В
заявлението няма информация за възрастта на детето, както и за трудовия стаж и
длъжността на служителя.
Решение на РГ – Да се изискат допълнителни документи.
3. Прием на дете, родено 2014 г. в ДГ № 70 – детето е на служител в детската градина.
Няма приложен документ.
Решение на РГ – Да се изискат допълнителни документи.
4. Прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 37 – детето е на служител в детската градина.
Няма приложен документ.
Решение на РГ – Да се изискат допълнителни документи.
5. Прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 128 – детето е на служител в 17. СУ. Няма
приложен документ.
Решение на РГ – Да се изискат допълнителни документи.
6. Прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 116 – детето е на служител в детската
градина.
Решение на РГ – В ДГ № 116 квотата е запълнена. В ДГ № 160 ще бъдат обявени
свободни места, където да кандидатстват или да посочат друга детска градина.
7. Преместване на дете, родено 2015 г. в ДГ № 73 – детето е на служител на детската
градина, но е прието в ДГ № 64. Няма приложен документ.
Решение на РГ – Да се изискат допълнителни документи.
8. Преместване на деца, родени 2014 г. и 2015 г. в ДГ № 7 – децата са на служител в
детската градина, но са приети в ДГ № 21.
Решение на РГ – За съдействие.
9. Повторна молба за прием на дете, родено 2016 г. в ДГ № 76 – сграда 2. Майката
работи от м. ІХ в новооткритата сграда на детската градина. Директора подкрепя
приема на детето.
Решение на РГ – За съдействие по т. 7 от Правилата на РГ.
ІІІ. Братя/сестри приети в различни детски градини и промяна на набори.
1. Постъпила е жалба по повод отказ за преместване на дете от СДЯ № 36 в ДГ № 30,
където е по-голямото дете. Заявлението е подадено на 30.08.2018 г., но поради
административни причини е стигнало след заседанието на работната група от
30.08.2018 г. На това заседание има подобен случай, на който е оказано съдействие, но
поради многото такива казуси на следващо заседание се взе решение да бъдат
премествани единствено деца, класирани в различни ДГ.
Решение на РГ – За съдействие предвид обстоятелствата.
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В. Гачева – Нека казуса братя/сестри, приети в различни детски градини (при
извършените до края на м. юни 2018 година класирания) да се разгледа на разширената
работна група в която участват и г-жа Малина Едрева и доц. д-р Чобанов, като се вземе
принципно решение по този въпрос след предоставяне на информация от страна на
дирекциите ДИОT и ДО за броя на децата, чиито родители желаят те да бъдат събрани
в едно детско заведение.
Предложението на г-жа Гачева се приема.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:
1. Ирена Николова –
2. Емил Миков –
3. Нели Пейчева –
4. Елка Илиева –
5. Боряна Тасева –
6. Ваня Петкова –
7. Милена Мавродиева –
8. Иванка Харбалиева –
9. Недялка Кацарска –
10. Афродита Ильовска –
11. Веселина Гачева –
12. Антонина Кенова –
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