ПРОТОКОЛ № 62 / 16.03.2016г.
На 16.03.2016г. 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-н П. Хаджигеоргиев – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-н Е. Миков – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
5. Г-жа Б. Тасева – Ст. експерт в Дирекция „Образование”
6. Г-н С. Кръстев – юрисконсулт на Дирекция „Образование”;
7. Д-р Ц. Христова – Дирекция „Здравеопазване”
8. Г-жа С. Балева – Директор на ОДЗ № 8
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 В. Гачева – Председател на СНБМ
Заседанието бе открито от г-жа М.Минчева, която предложи следния дневен ред:
1. Разглеждане и обсъждане на постъпило предложение за приемане на единен
Правилник за вътрешния ред в детските заведения на територията на Столична
община;
2. Разглеждане на постъпило писмо от директора на ОДЗ № 18 за въвеждане на
допълнителен критерий към вече заявените допълнителни критерии;
3. Разглеждане на постъпили заявления от родители за прием на деца;
4. Разни;
Разисквания по т. 1 от дневния ред:
Г-жа М. Минчева представи пред присъстващите постъпило предложение от
сдружение „Помогни ми“ за приемане на единен правилник за вътрешния ред в
детските заведения на територията на Столична община.
Г-н С. Кръстев – Съгласно действащата нормативна уредба, детските заведения са
юридически лица, самостоятелни институции, на които е вменено правото
самостоятелно да изработват вътрешните си правила. В съответствие с действащото
законодателство, при отчитане спецификата на всяко детско заведение, директорите
разработват вътрешната нормативна уредба. Предложеният проект включва норми във
взаимоотношенията детска градина – родители. От предложения текст не става ясно
дали е предложение за устройствен правилник или правилник за вътрешния трудов ред.
В документа липсва описание на функциите на другите структурни звена, характера на
професиите и длъжностите. Съгласно чл. 181 от Кодекса на труда в правомощията на
директорите, в качеството им на работодатели, е да изработват правилник за вътрешния
трудов ред, в който се определят функциите на различните структурни звена,
разпределението на работното време, вътрешни правила за организиране на
педагогическата и непедагогическа дейност. В предложението се засягат въпроси за
приема на деца, определяне и заплащане на такси – нормативни документи, които се
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приемат от Столичен общински съвет. Не е посочено какви са отговорностите на
учителите и как се носи тази отговорност. Предложението за единен правилник има
повече пожелателен характер за регламентиране на взаимоотношенията на детската
градина с родителите.
Г-жа Н. Кацарска – В новия Закон за предучилищно и училищно образование е
посочено, че детските градини са автономни образователни институции.
Предложението съдържа в себе си елементи на два вътрешни нормативни документа устройствен правилник и правилник за вътрешния трудов ред.
Г-жа С. Балева – Не подкрепяме тази инициатива, тъй като се отнемат правата на
директорите като работодатели, да определят правилата за организация на работата в
детската градина в съответствие с нормативната база в сферата на трудовото право и
системата на образованието.
Г-жа Л. Василева – Против съм, защото няма достатъчно аргументи и на каква
нормативна база се основава искането за единен правилник.
Решение на РГ – Не приема предложението за единен Правилник за вътрешния ред в
детските заведения на територията на Столична община.
Разисквания по т. 2 от дневния ред:
Г-жа М. Минчева запозна присъстващите с постъпило писмо от директора на ОДЗ №18.
Детското заведение има разширение за още 4 групи и 1 подготвителна група.
Направено е проучване от директора на ОДЗ №18 в ЕСГРАОН и тъй като има повече
деца, родени 2014 г. са обявени 65 места. По решение на Педагогическия съвет са
определени допълнителните критерии и тъй като броя на децата по първо желание са
по-малко от обявените места и има риск местата да не се запълнят, критерият за
допълнителна точка по местоживеене не е посочен. Това решение поражда недоволство
от родителите, живеещи в непосредствена близост с ОДЗ № 18. За да не се допуска
допълнително напрежение, директорът на ОДЗ № 18 предлага да се разкрие една група
„вариант“ за деца, родени 2014 г. и да се добави допълнителен критерий за
местоживеене.
Г-жа Н. Кацарска – Разговарях с директорката, тя има притеснение за възникване на
напрежение и недоволство от родителите. Склонна съм да подкрепя директора.
Г-жа В. Гачева – Със Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ се свързаха силно
разтревожени родители от район „Средец“, които запознаха и нас с казуса.
Информацията, която получихме от тях е следната:
Поради строителството на новото разширение на ОДЗ № 18 и последвалите ремонтни
дейности по обновяване на старата сграда на детската градина, през последните години
в детското заведение е имало периоди с нулев прием, а в останалото време приемът е
бил силно ограничен. По тази причина към момента има голям брой неприети деца от
района. В квартала няма самостоятелни детски ясли, а в същото време ОДЗ № 18 е
единственото обединено детско заведение на територията на район „Средец“, което от
своя страна поражда силен недостиг на места за децата живеещи в района. Липсата на
допълнителен критерий за местоживеене за ОДЗ № 18 (въведен за първи път от тази
година) силно ограничава шансовете на всички деца от район „Средец“. Тук е момента
да отбележим, че броят на децата по първо желание значително ще се увеличи за
всички детски заведения до момента на генералното класиране.
Г-жа Л. Василева – Аз също бих подкрепила директорката.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Всички промени преди генералното класиране ще създадат
напрежение. Правилата не допускат промени, когато кампанията е започнала. Така е
записано и категорично не се допуска промяна. Предлагам генералните класирания да
бъдат по обявените допълнителни критерии. Ако видим, че има проблем ще обсъдим
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варианти. На този етап не сме сигурни и докато не мине класирането не бива да се
правят промени, за да няма напрежение.
Г-жа М. Минчева – Правилата се изменят с решение на СОС. Съгласно т. 3.4
допълнителните критерии се приемат от Педагогическия съвет на съответното ОДЗ и
ЦДГ и се обявяват всяка календарна година едновременно с обявяване на свободните
места за прием от месец септември през съответната година.
Решение на РГ: Съгласно т. 3.4 от Правилата.
Разисквания по т.3 от дневния ред:
1. Постъпило е писмо от г-жа А. Б., която изразява мнение, че допълнителния
критерий за месторабота в района на детското заведение е дискриминационен и
често родителите злоупотребяват с него.
Г-жа Л. Василева – ще бъде дискриминационен ако някои деца са приети, а
други не, вследствие на прилагането на този критерий. Няма как да съпоставим.
Г-н С. Кръстев – Трябва да има сходни лица, за да съпоставим. В случая не е
дискриминация.
2. Постъпило е писмо от Съвета на жените бежанки в България с молба за
съдействие за приемане на деца от две семейства. Две от децата са родени 2011г.
и едно, родено 2012 г. Семействата живеят в ж.к. „Надежда”. Посочени са ОДЗ
27, ОДЗ 60 или ОДЗ 151.
Г-н Е. Миков – Децата, родени през 2011 г. са подлежащи на задължително
обучение. В новата детска градина в кв. Бенковски условията са прекрасни и има
възможност за прием.
Решение на РГ - За съдействие в ОДЗ № 63.
3. Молба от г-жа В. П. за съдействие за прием на дете А. П., родено 2013 г. Според
изложените в молбата факти детето може да получи допълнителната точка по К5
към м. юли 2016 г. След извършена проверка в ИСОДЗ детето е класирано и
записано в ОДЗ 176.
Решение на РГ - Съгласно Правилата критерий 5 се начислява на деца, които
са посещавали общинска самостоятелна детска ясла, най-малко 6 месеца.
4. Молба от Т. П., моли за съдействие за приемане на дете, родено 2014 г. в ОДЗ №
72. Майката е приложила епикриза за заболяване – множествена склероза. Все
още няма ТЕЛК.
Решение на РГ - За съдействие при възможност в ОДЗ № 72.
5. Молба за съдействие за прием в ОДЗ № 127 от М. И. за дете Е., родено 2013г.
Детето е осиновено на 19.02.2016 г.
Решение на РГ - Няма период за адаптация на детето в семейната среда. На І
класиране детето ще влезе, по социални критерии ще има необходимите точки.
6. Молба за съдействие от Г. Ф. за прием на близнаците С. П. и И. П., родени 2013
г. Няколко пъти децата са класирани и елиминирани от ОДЗ № 80, тъй като
бащата не е предоставял документи. Приложено е решение на съда за
присъждане на родителски права и издръжка на децата, в полза на майкта.
Решение на РГ - Да кандидатстват по общия ред чрез Информационната
система за обслужване на детските заведения, тъй като на 13.05.2016 г. предстои
извършване на генерално класиране за прием през м. септември 2016 година.
Разисквания по т.4 от дневния ред:
Г-жа Л. Василева – В ЗПУО има възможност за прием в първа група на деца, които са
навършили 2 години. В район Люлин има недостиг на деца и има желание за приемане
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на две годишни деца в първа група. В момента се чака дълго, но към 15.09. ще има
непопълнени места.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Родителите имат възможност да заявят смяна на набора към
м. септември и да се класират.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М.Минчева
Л. Заркова
П.Хаджигеоргиев
Е. Миков
Б.Тасева
Д-р Христова

7. Н. Кацарска
8. С. Балева
9. А. Ильовска
10. И. Харбалиева
11. Л. Василева
12. В. Гачева
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