ПРОТОКОЛ № 57 / 28.04.2015г.
На 28.04.2015г. 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 14ч. 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-жа И. Николова – гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-н П. Хаджигеоргиев – гл. експерт в Дирекция „Образование”
5. Г-жа Б. Тасева – ст. експерт в Дирекция „Образование”
6. Г-жа Е. Богданова – гл. експерт в отдел „Изчислителен център” към Дирекция
ИОТ - СО;
7. Г-жа Иванка Станева – оператор „Обратна връзка” към ИСОДЗ;
8. Д-р Христова – Дирекция „Здравеопазване”
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 М. Вацева – Директор на СДЯ № 35
13. Г-жа В. Гачева - Председател на СНБМ
14. Г-жа К. Димитрова – Асоциация „Родители”
Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева, която предложи следния дневен ред:
Разглеждане и изясняване на казуси по постъпили въпроси от родителите.
Г-жа М. Минчева – Г-жа Я. Никодимова отсъства от заседанието, тъй като в момента
провежда обучение на директори на детските заведения по райони, във връзка с
предстоящото класиране и разясняване на новите моменти в Правилата за прием на
деца. Имаме готовност за предстоящото класиране, което ще се проведе на 08.05.2015 г.
под граждански контрол с участие на членовете на работната група.
Г-жа Л. Василева – Искам да направя предложение, което е съгласувано с колегите –
директори на детските заведения във връзка със санкциите по т. 2.3.9, отнасящи се за
записани деца за прием от месец септември, които не са постъпили в срок от 90 дни за
децата от яслените групи и 60 дни за децата от градинските групи. Предложението ни е
този срок да тече не от 1-ви септември, а от 15-ти септември, тъй като децата от
подготвителните групи, които от 15-ти септември постъпват в І-ви клас, могат да
посещават детското заведение до 14-ти септември включително.
Г-жа М. Минчева – Госпожо Богданова, има ли техническа възможност по това
предложение?
Г-жа Е. Богданова – Няма проблем, от 15-ти септември да изписваме възрастовата
група, която отива на училище.
Предложението се приема от членовете на работната група.
Г-жа Л. Василева - По време на обучението възникна следния проблем във връзка с т.
2.3.6 от Правилата, отнасяща се до прием на деца със СОП (специални образователни
потребности), директорът има право да откаже записване ако родителите не са
отбелязали, че детето е със СОП. Констатирахме, че в системата няма къде да бъде
отбелязано, че детето е със специални образователни потребности.
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Г-жа Н. Кацарска – В правилата пише, че децата със СОП се приемат на място в
детските заведения, т.е. не би следвало да участват в класирането.
Г-жа В. Гачева – Какво се случва ако е класирано дете с тежка форма на СОП? Няма
да бъде записано, тъй като не е заявено?
Г-н П. Хаджигеоргиев – Имаше проблем с това, че някои родители не желаеха тези
обстоятелства да са видими.
Г-жа Н. Кацарска – През миналата кампания приех по т. 2.2.4 две деца със СОП, а
системата ми класира дете с аутизъм. Ако нямаме условия да се отглеждат толкова деца
със СОП в една група, трябва да откажем записване.
Г-н П. Хаджигеоргиев – Да припомним, че имахме проблеми при децата със СОП, тъй
като често родителите не признават проблемите на децата си. Заявяването на СОП
трябва да става при директора и тогава директорът има право да откаже приема, ако
прецени че няма необходимите условия.
Г-жа М. Минчева – Темата е изключително деликатна, ще я обсъдим с експертите от
Дирекция „Образование“ и отдел „Изчислителен център” към Дирекция ИОТ – СО.
Г-жа И. Станева – Имаме запитвания във връзка със СК 10 – осиновените деца. Може
ли да се представи друг документ, вместо съдебното решение, където има много
подробна информация и лични данни, както за биологичниоте родители, така и за
осиновителите?
Г-жа Л. Заркова – Съгласно необходимите документи в Правилата е посочено, че
може да се представи служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане“ по
адреса на местоживеене.
Работната група се придържа към записаното в Правилата – да се представя
съдебно решение или писмо/документ от съответната Дирекция „Социално
подпомагане“ по адреса на местоживеене.
Г-жа В. Гачева – Имаме запитвания от родителите във връзка с необходимостта освен
копия на трудовата и служебната книжка да се представя и оригинал. Проблемът
възниква от това, че държавните служители не могат да получат служебните си
книжки, поради сложните процедури в различните държавни институции. Още попроблемен е казусът с МВР, ДАНС и други подобни институции където подобна
информация се води класифицирана информация.
Работната група се придържа към записаното в Правилата – да се представя
копие от трудовата и служебната книжка.
Г-жа В. Гачева – Родителите питат какви документи следва да представят, когато са с
договор за управление.
Работната група се придържа към записаното в Правилата – като в този случай
се представя само служебна бележка от работодателя с всички реквизити – изх. №,
ЕИК, подпис и печат.
Г-жа В. Гачева – Имаме запитване от родители, които работят по втори трудов
договор, по който искат да ползват допълнителна точка по ДК 5 за адрес на
местоработата. Този договор не се вписва в трудовата книжка.
Решение на РГ - За доказване на трудова заетост по основното трудово
правоотношение представят трудовата книжка, а за ползване на предимство по
адрес на местоработата – трудов договор или служебна бележка от работодателя
по втория трудов договор, съдържаща изискващите се реквизити в т.ч. и адреса на
месторабота.
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Г-жа В. Гачева – Какви документи трябва да представят самоосигуряващите се лица,
които искат да ползват допълнителна точка по ДК 5 за адрес на месторабота.
Решение на РГ - От Агенцията по вписванията: Справка по чл. 36 ал.3 от Закон за
регистър БУЛСТАТ за местоизвършване на дейността.

Г-жа В. Гачева – На предходната работна група обсъждахме въпроса за информация
относно местата за подготвителна група към училищата, кога ще бъде обявена?
Г-жа М. Минчева – Изискали сме и очакваме информация – в кои райони и кои
училища ще приемат 5 и 6-годишни деца. Като получим информацията, ще бъде
публикувана на сайта на Дирекция „Образование“ и в ИСОДЗ.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на работната група бе закрито.
Запознати с протокола:
1. М. Минчева – ..................................
2. Л. Заркова – ....................................
3. И. Николова – .................................
4. П. Хаджигеоргиев – .......................
5. Б. Тасева – .......................................

6. Е. Богданова – ................................

7. Иванка Станева – ..........................
8.

Д-р Христова – .............................

9. Н. Кацарска – .................................

10. А. Ильовска – .................................
11. Л. Василева – .................................
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12. М. Вацева – ....................................
13. В. Гачева - ......................................
14. К. Димитрова – ..............................
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