ПРОТОКОЛ № 69 / 22.11.2017г.
На 22.11.2017 г., от 10.00 ч., в Дирекция „Образование” се състоя заседание на
работната група, назначена със Заповед № СОА17-РД91-165/21.04.2017 г. на Кмета на
Столична община, в изпълнение на чл. 16, Раздел IV. Контрол, от приетата с Решение
№ 72/09.02.2017г. „Наредба за прием на деца в общинските детски градини на
територията на Столична община”,
Присъстват:
1. Ирена Николова – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
2. Емил Миков - Гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Боряна Тасева – Ст. експерт в Дирекция „Образование”
4. Д-р Цветанка Христова – Нач. отдел “Медицински дейности“ – Дирекция
„Здравеопазване”
5. Недялка Кацарска – Директор на ДГ №155, представител на СРСНПБ
6. Афродита Ильовска – Директор на ДГ № 19
7. Равина Пешева – директор на ДГ №15
8. Мария Вацева – Директор на СДЯ № 31
9. Албена Генова – Гл. експерт, Дирекция ИОТ
10. Г-жа З.Йовова – оператор „Обратна връзка“
11. В. Гачева - Председател СНБМ
Дневен ред:
1. Обсъждане на постъпила онлайн петиция относно броя на децата в групите,
постъпила в СО на 08.11.2017г. и нормативните изисквания за брой деца в групите в
детските градини.
2. Обсъждане и приемане на календара на дейностите в ИСОДЗ за 2018 г.
3. Разглеждане на постъпили заявления за прием на деца.
4. Разни.
Разисквания по т.1
Работната група се запозна със съдържанието на петицията. Направени бяха
обсъждания по точките на петицията:
- По т. 1, касаеща надплановия прием – Дирекция „Образование“ ежемесечно
събира и следни подавана от районните администрации информация за средната
месечна посещаемост /СМП/, за всяка детска градина, която реално не надхвърля
приетия норматив за брой деца в група.
Г-жа И. Николова – Съгласно ЗПУО имаме задължението за пълен обхват на децата
на 5 и 6 години, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
Г-жа Ильовска – През тази година забелязахме, че до преди една година, значителна
част от децата от ІV ПГ, а и от ІІІ ПГ постъпваха в подготвителни групи към
училищата, но поради големия брой деца, чакащи за прием в първи клас, на много
места подготвителните групи в училищата бяха закрити, сега децата са в
подготвителните групи в детските градини.
- По т. 2 – Министърът на образованието няма отношение към надплановия прием
на деца в общинските детски градини, тъй като те са подчинени на Столична община.
Делегираните бюджети дават законово право на директорите на детските градини да
завишават с 10 % броя на децата по норматив в групите. В Наредбата за прием на деца
в общинските детски градини също има регламент за размера на надплановия прием,
тъй като броя децата със СОП и/или хронични заболявания е допълнителен.
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Г-жа И. Николова – Детските градини са на подчинение на Столична община, поради,
което следим и изискваме от директорите на детски градини средната месечна
посещаемост.
Г-жа Н. Кацарска – Там където са приети повече деца, директорите са осигурили
допълнителен персонал.
Г-н Е. Миков – В петицията са посочни детски градини със завишен прием, събрали
сме информация за средната месечна посещаемост.
Г-жа М. Вацева – Знае се, че в детските ясли децата отсъстват повече.
Г-жа Н. Кацарска - В І и ІІ група – също отсъстват.
Г-жа В. Гачева - Добре ще е родителите да бъдат информирани за регламентите за
надпланов прием, както и за средната месечна посещаемост на децата в детските
градини.
- По т. 3 – През последните години бяха построени 90 нови сгради на детски
градини и направени разширения на съществуващи такива. Усилията на Столична
община са насочени към преодоляване на недостига, като основният ни ангажимент е
осигуряване на места за деца от 3 до 6-годишна възраст, с цел гарантиране равен
достъп до образование. Тъй като броят на чакащите в тази възрастова група,
включително и тези в задължителна предучилищна подготовка, бе твърде голям,
поради което бяха приемани повече деца в групите. При строителство на нови детски
градини, там където е възможно, се разкриват и яслени групи. За 2017/2018 учебна
година се предвижда прием на 160 деца на възраст между 1 и 3 години.
Г-жа В. Гачева – При строителството на нови детски градини да се взема информация
за броя деца, които не са обхванати.
Г-жа И. Николова - За строителство на нови детски градини е необходимо да има
свободни общински терени. Известно е, че в централните столични район няма
свободни общински терени. И през тази година се строят нови сгради, но не винаги е
възможно да се строи в населените райони с много деца. А и не е възможно до всяка
предпочитана детска градина да се строи още една.
Г-н Е. Миков – Законът ни задължава да осигурим задължителен обхват на 5 и 6 годишните деца. Приема в І и ІІ група, както и недостига за места в яслена възраст е
вид социална дейност. През последните години във всяка новопостроена детска
градина задължително разкриваме и яслени групи, за да удовлетворим нуждите на
хората.

- По т. 4 – В случаите на по-голям от допустимия брой приети деца, директорите
на детски градини извършват необходимата организация за осигуряване на
допълнителен персонал, който да обезпечи отглеждането и възпитанието на децата /в
т.ч. се включват и психолози, логопеди, ресурсни учители, помощници на учителя и др.
педагогически и непедагогически персонал/.
Г-н Е. Миков - Изискахме информация от детските градини – в 130 групи има
назначен допълнителен персонал.
Г-жа Н. Кацарска - Родителите не са наясно с тези подробности. Забелязала съм, че
там където родителите нямат достатъчно информация какво се случва в детската
градина, обикновено възникват недоразумения. След 11 ч. децата посещават
допълнителни дейности, спорт и др.
- По т. 5 – С въвеждането от МОН на Наредба № 16/08.12.2016 г. за управлението
на качеството в институциите всяка детска градина изработва критерии за
допълнително възнаграждение на персонала, в случаи на постигнати резултати.
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Г-жа В. Гачева - Тревогата на родителите е, че децата в подготвителните групи нямат
пълноценна подготовка.
Г-жа Н. Кацарска – Именно заради това законодателят е въвел оценка на качеството.
Г-жа М. Вацева – В яслите се прави оценка на персонала на всяко тримесечие.
Г-н Е. Миков - Нека вземем решение за ограничаване на броя на децата в надпланов
прием. Предстои и провеждане на процедура за промяна в текстовете на Наредба за
прием на деца в общинските детски градини. Още с обявяването на местата за
следващата учебна година за набор 2015, 2016 и 2017, реално ще започне изпълнението
на решението за ограничаване на надпланов прием в детските градини.
Решение: От учебната 2018/2019 година, в ИСОДЗ да се обявяват по 25 деца за
градински групи /23 деца по норматив и 2 деца, съгласно Наредба за финансиране на
институциите за детските градини прилагащи делегиран бюджет/. За яслени – по 20.
Тъй като Столична община може единствено да актуализира Наредбата за прием на
деца, приемаме максималния брой деца в група със СОП и/или хронични заболявания
да не надхвърля 5.
Разисквания по т.2:
По т. 2 от дневния ред, г-жа Б. Тасева предложи за обсъждане и приемане на календара
на дейностите в ИСОДЗ за 2018 г.:
1. Обявяване на свободните места за прием от месец септември 2018г. за децата,
родени 2015, 2016 и 2017г. – 19.02.2017г. (Спират текущите класирания за тези
набори, актуализиране на профилите за новата кампания)
2. Заключване на системата за извършване на първо генерално класиране –
10.05.2018г.в 18ч.( До 18ч. могат да се правят актуализации в профилите на
децата)
3. Първо генерално класиране с двуседмичен срок за записване – 11.05.2018г.
4. Второ генерално класиране с двуседмичен срок за записване – 25.05.2018г.
5. Трето класиране с двуседмичен срок за записване – 08.06.2018г.
6. Четвърто класиране с двуседмичен срок за записване – 22.06.2018г.
7. Периоди без класиране: 23.06.2017г.до 20.08.2018г.
8. Обявяване на свободните места за първо текущо класиране – 20.08.2018г.
9. Първо текущо класиране – 25.08.2018г. Записване на децата – 27.08.2018г. до
31.08.2018г.
Решение на РГ: Преди обявяване на свободните места на 19.02.2018г. да се извърши
актуализация на профилите. За целта предварително да се публикува съобщение в
секция „Новини“ на сайта на ИСОДЗ.
Разисквания по т.3: Заявления
1. Писмо от кмета на район „Сердика“ по повод писмо до омбудсмана от г-жа Е. Л.
за дете Р. Г., родено 2015 г. с молба за приемане в ДГ № 48. По-голямото дете е
със СОП.
Г-жа Н. Кацарска – Мисля, че при г-жа Йосифова няма възможност. По
критериите детето има предимство, но е необходима по-голяма яснота, по-голямото
дете какво посещава – детска градина или училище.
Решение на РГ: Да се представи по-подробна информация и допълнителни
документи, които да доказват описаните обстоятелствата.
2. Писмо от г-жа Е. Г. за дете Н. К., родено 2014 г. Детето е класирано в ДГ № 60,
но са имали проблем с ел. поща и са пропуснали срока за записвване. Молят за
премахване на санкцията за кандидатстване.
Решение на РГ: Санкцията е въведена по желание на родителите. Няма
основание да отпадне.
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3. Писмо от Т. В. за дете К. Т, родено 2015 г. Детето е класирано и са имали 4 дни
срок за записване. Майката не е успяла в рамките на този срок да си вземе копие
от трудовата книжка и сл. бележка от работодател. Моли за премахване на
санкцията.
Решение на РГ: Санкцията е въведена по желание на родителите. Няма
основание да отпадне.
4. Заявление от М. Д. за дете Н. З., родено 2013 г. и дете З. З., родено 2014 г.
Бащата е в неизвестност и отказва да предостави документи за записване на
децата.
Решение на РГ: Да се представят документи от АСП.
5. Писмо от ДСП – Сердика, за дете Ц. М., родено 2016 г. Майката е непълнолетна,
родена 2000 г. Детето е в риск, молят за съдействие.
Решение на РГ: В писмото не е посочено за коя детска градина кандидатстват,
в кой район живее майката. Да се даде допълнителна информация.
6. Писмо от Асоциация „Анимус“ – В кризисен център Св. Петка е настанено дете
И. М., родено 2015 г. Майката е тайландка, с приложен ТЕЛК за 80% загуба на
работоспособност (глухота). Майката и детето са настанени в центъра поради
системен тормоз от съпруга. Молят за съдействие за прием на детето в детска
градина на територията на район „Оборище“.
Решение на РГ: Детските градини в района са претоварени. Ще ги насочим към
ДГ № 106, която е в близост.
7. Молба от О. С. Детето А. С., родено 2014 г. е било прието в ДГ № 154, но не са
успели да се запишат в срок. Молят за премахване на санкцията.
Решение на РГ: Санкцията е въведена по желание на родителите. Няма
основание да отпадне.
8. Писмо от П. Ч., относно общият брой точки от критериите и как се формулират.
Решение на РГ: Не е нарушена Наредбата за прием на деца в общински детски
градини. В случай, че има налице обстоятелства, които да налагат извънреден
прием, моля да приложите съответните документи.
Разисквания по т.4 – Разни:
Г-жа В. Гачева – Имаме много оплаквания от родители, че в детските градини се водят
и приемат болни деца.
Г-жа И. Николова - Родителите нарушават принципа за коректност. Медицинските
сестри връщат болните деца, родителите се връщат с бележка от личния лекар, че
детето е здраво, или се пишат жалби срещу решенията на медицинските лица.
Решението на проблема е в толерантността между родителите.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на работната група бе закрито.
Подписали протокола:
1. Ирена Николова
2. Емил Миков
3. Боряна Тасева
4. Д-р Цветанка Христова
5. Недялка Кацарска
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6. Афродита Ильовска
7. Равина Пешева
8. Мария Вацева
9. Албена Генова
10. Зоя Йовова
11. Веселина Гачева
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