ПРОТОКОЛ № 37 / 29.09.2011
На 29.09.2011 година в Дирекция „Образование” на Столична община се проведе
редовно заседание на работната група.
Присъстват:
1. Г-жа М. Минчева – Директор Дирекция „Образование” при Столична община
2. Г-жа Б. Тасева – ст. експерт в Дирекция „Образование”
3. Г-жа М. Вацева – директор на СДЯ № 31
4. Г-жа Е. Христова – представител на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”
Заседанието бе открито от г-жа М. Минчева, която запозна присъстващите със
Заповед № РД-09-01-163/05.04.2011год. на Столична община относно състава на
работната група.
За протоколчик на заседанието бе избрана г-жа Б. Тасева.
Дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили заявления от родители.
2. Разни.
По т. 1: Разглеждане на постъпили заявления:
1. Родител: Т. Р., дете – Д. А. - родена 2007 год.- повторно разглеждане на молбата
поради липса на документ от АСП – бащата е в затвора.
Комисията: Да се изиска документ от АСП, че детето е в риск и документ,
удостоверяващ, че бащата е в затвора.
2. Родител: Радина Иванова, деца близнаци, родени 2006 г. Починал баща.
Комисията: Да бъде прието след предоставяне на Препис-извлечение от Акт за смърт.
3. Родител: П. П., дете – П. П., родено 2007г. Майка – инсулинозависима с бъбречни
проблеми. Предоставени епикризи.
Комисията: Да се изиска ТЕЛК, ако има издаден такъв.
4. Родител: И. А., дете – В. А., родено 2010г. Майката е жертва на домашно насилие –
предоставено становище от АСП Младост.
Комисията: Детето да бъде прието.
5. Родител: Х. М., дете – Д. Н., родено 2009 г. Майката декларира, че отглежда детето
сама и че учи. Приложено е копие от Акт за раждане, от което е видно, че детето не е с
неизвестен баща.
Комисията: Прием по общия ред.
6. Родител: Д. Г., има две осиновени деца, дете – Т. Г., родено 2007г. и дете – К. Г.,
родено 2009г. Предоставени Актове за раждане, Решение на съда и становище от АСП
Сердика.
Комисията: Децата да бъдат приети.
7. Родители: С. Я., дете – Р. А., родено 2009г. Баща в затвора – предоставена бележка и
становище от АСП Слатина, че детето е в риск.
Комисия: Детето да бъде прието.
8. Родител: Г. И., деца – И. Й. и И. Й., родени 2010г. Едното дете е осиновено и е
приложено Решение на съда.
Комисия: Родителите да изчакат и да си заявят точките в системата.
9. Родител: Й. Ц. - баба, дете – З. Д, родено 2007г. Майката е самотна, наркозависима и
с ТЕЛК - 96%. Приложено е становище на АСП, ТЕЛК на майката и Заповед за
временно настаняване при бабата.

Комисия: Детето да бъде прието.
10. Родител: И. З., дете – А. З., родено 2009г. Детето е осиновено – приложено е
Решение на съда и Документ от АСП.
Комисия: Детето да бъде прието, където има възможност.
11. Родител: М. П., дете – Г. П., родено 2009г. Майката е с Базедова болест –
предоставени епикризи.
Комисия: Да се изиска ТЕЛК, ако има издаден такъв.
12. Родител: С. Й., дете – А. Р., родено – 2008г. Майката декларира, че отглежда детето
сама и е безработна.
Комисия: Да се изиска документ от АСП, че детето е в риск.
13. Родител: Е. С., дете – Р. П., родено 2008г. Майката декларира, че отглежда детето
сама.
Комисия: Да се изиска документ от АСП, че детето е в риск.
14. Родител: А. С., дете – Н. Н., родено 2007г. и близнаци – С. Н. и Г. Н., родени 2010г.
Многодетна майка – приложени копия от актове за раждане.
Комисия: Децата да бъдат приети.
15. Родител: С. П., дете – А. П., родено 2007г. Детето е осиновено и е с разтройство на
експресивната реч. Приложени Решение на съда и Медицинска бележка.
Комисия: Детето да бъде прието.
16. Родител: С. Д., дете – Б. К., родено 2008г. В процес на развод и заведено дело от
страна на майката за лишаване от родителски права на бащата.
Комисия: Да се изиска документ от АСП, че детето е в риск.
17. Родител: С. А., дете – С. И., родено 2006г. Бащата на детето е починал–предоставен
Препис – извлечение от акт за смърт. Майката иска преместване от ЦДГ 127 в ЦДГ 67.
Комисията: Детето да бъде прието в ЦДГ 67.
18. Родител: Т. К., деца – Д. К., родена 2008г. и Д. К., родена 2010г. Майката декларира,
че е студентка – служебна бележка от университет.
Комисията: Прием по общия ред.
19. Родител: П. Д., дете – К. Г., родено 2009г. Майката декларира, че отглежда детето
сама.
Комисията: Да се изиска документ от АСП, че детето е в риск.
20. Родител: М. П., дете – А. Ж., родено 2009г. Майката декларира, че отглежда детето
сама и че учи. Детето не е с неизвестен баща.
Комисията: Прием по общия ред.
По т. 2: Няма други въпроси за обсъждане.
Поради изчерпване на постъпилите заявления от родители, заседаниео на
работната група бе закрито.
Запознати с протокола:
1. Г-жа М. Минчева:……………….........….
2. Г-жа Б. Тасева:…………………………...
3. Г-жа М. Вацева:……………………....…..
4. Г-жа Е. Христова:……………………...…

