
ПРОТОКОЛ № 29

Днес,  03.11.2010 год.  в  Дирекция „Образование”  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”, се състоя редовно заседание на 
работната група.

Присъстват: 

Г-жа Минчева – Директор на Дирекция „Образование” СО
Г-жа Лора Заркова  - гл.експерт към дирекция „Образование”
Г-н Петър Хаджигеоргиев - гл. експерт към дирекция „Образование”
Г-н Емил Миков – гл. експерт към дирекция „Образование”
Г-жа Петя  Йосифова- директор на ОДЗ №48 ,член  на Националния 
УС на СРСНПРБ в РБ
Г-жа Иванка Харбалиева – директор на ЦДГ №99 „Брезичка” 
Г-жа Катя Димитрова – член  на Националния УС на СРСНПРБ в РБ 
и директор на ЦДГ № 108, район “Искър”
Г-жа  Елена  Христова  –  родител,  представител  на  Сдружение 
„Настоящи и бъдещи майки”
Г-жа Саня Конакчиева – представител на Сдружение „Настоящи и 
бъдещи майки”.
Г-жа Цв. Брестничка - председател на Асоциация „ Родители „

Г-жа Минчева  откри заседанието и предложи следния дневен ред:

Дневен ред:

1.Разглеждане на постъпили молби и жалби за прием на деца в 
целодневните детски градини и обединените детски заведения.
2. Разни.

Г-жа Ел. Христова предложи  да се разглеждат молбите и жалбите 
на по-късен етап, а като първа точка да се разгледа предложението 
на сдружението относно ИСОДГ.  Най –важният въпрос е този на 
интеграцията  на  системата  с  АДМИН,  НОИ,  НАП,  ЕСГРАОН. 
Поставяме  и  въпроса  с  протокола  и  настояваме  за  паралелен 
протокол. Имаме вече доброволец.



Г-жа  Брестничка :  Предлагам  в  началото  да  решаваме  основни 
неща, посочени в нашите предложения и представени на Вашето 
внимание, а по-късно да разгледаме молбите.
Г-жа Минчева : По отношение на протокола нашето предложение е 
да  се  предоставя  в  рамките  на  10  работни  дни  по  електронната 
поща  на членовете на работната група, след което на място да се 
подписват протоколите.
В  изпълнение  на  приетата  от  СОС  Стратегия  за  изграждане  на 
интегриранa  информационнa  системa  на  Столична  община   
предстои интегрирането на ИСОДГ с различните системи  от СО. В 
тази  връзка  има  сформирана  работна  група,  която  да  предложи 
етапите  за  интегриране  на  ИСОДГ с  различните  системи на  СО. 
Едно от предложенията е свързано с интегриране на системата с 
АДМИН, НОИ, НАП, ЕСГРАОН. Това се осъществява от дирекция 
„Информационно обслужване и технологии” при СО.
Г-жа Ел. Христова : Ние възразяваме срещу това. Не сме съгласни 
системата да се управлява от общината.
Г-жа Минчева : Работната група към дирекция „Образование” може 
да  излезе  с  предложения  до  СОС,  който  ще  вземе  решение. 
Договорът с фирма „Сирма груп”, обслужваща ИСОДГ  е  до 31 май 
2011 г. След тази дата ще се проведе отново конкурс за избор на 
изпълнител  и  в  тази  връзка  може  да  остане  същата  фирма  да 
изпълнява тази дейност по обслужване на детските градини. 
Нашата  идея  е  в  техническото  задание  на  тази  система  да  има 
повече  възможности  за  административно  управление  -  за 
плащането на такси, за създаване на електронен дневник, който да 
отчита присъствието на децата в детските градини, за храненето и 
др. Нашето желание е тази система да обслужва както родителите, 
така и администрацията в детските заведения и в Столична община. 
Г-жа Ел. Христова: Ние в момента не знаем какви ангажименти е 
поела”  Сирма  груп”,  до  кога  е  договорът  им?  Основните 
притеснения на родителите са, че системата не е приоритет. Какво 
ще  се  прави  оттук  нататък?  Аз  съм  работила  и  в  държавна 
институция  – знам  как  се  работи.  Информационните  системи 
обикновено  се  изграждат  и  обслужват  от  външен  изпълнител. 
Практиката показва,че външният изпълнител осигурява:
 1. По-високо качество 
 2. По-голяма сигурност
Моето притеснение е,  че няма да се получи ако общината поеме 
ангажимента на външния изпълнител. Не съм сигурна и че ще е по-
евтино. Цената, която „Сирма груп” е дала е на основание на търг. 
Не смятам, че финансовата част може да е причина. Видя се, че не 
се трупат фирми за участие в търга. За мен това е притеснително. 



Никой не ни е казал дали ще се променя системата, могат ли да се 
правят промени и пр.
Г-жа С.Конакчиева: Искаме да се посочат сроковете за интеграцията 
на системата с АДМИН  и другите системи.
Г-жа Цвета Брестничка: Въпросът е за доверието. Това е ключовият 
въпрос.  На  практика  е  важен  въпросът  с  прозрачността.  Това  е 
принципен въпрос. Много е важен външният контрол.
Г-н П. Хаджигеоргиев: Има резон във Вашите изказвания. Никой не 
е казал, че СО самостоятелно ще управлява процеса.Това ще се 
разбере от решението  на СОС .
Г-жа С. Конакчиева : Към момента никой не ни е представил какъв е 
срокът на интегриране на системата с другите звена, посочени вече 
няколко пъти.
Г-жа  Минчева:  Не  трябва  да  забравяме  4  февруари  2008  г.  и 
трудностите,  свързани със старта  на  системата.  Заедно с  всички 
вас, със „Сирма-груп” ние успяхме да защитим ИСОДГ и да покажем 
преимуществата на системата. Въпросът с доверието – ние работим 
заедно  вече  2  години.  Родителските  организации  имат 
възможността да упражняват контрол по отношение на прилагане 
на правилата на СОС за прием на деца в детските градини. 
Г-жа С. Конакчиева: Родителят е написал молба. Няма учреждение, 
в което молбата да не може да се приеме. Да не говорим , че тонът 
на служителя е много обиден. Същият родител има подадена жалба 
и до нашето сдружение.
Г-жа Минчева:  Служителят  е  длъжен да  информира родителя за 
начина, по който се извършва преместване на деца. В случая, той е 
насочил родителя към детското заведение,  където може да бъде 
информиран за възможността за преместване на детето
Относно сключения договор с фирма „Сирма груп” – срокът е до 31 
май 2010 г. Служителите, които ще осъществяват комуникацията с 
потребителите на ИСОДГ не са от Дирекция „Образование”, за да 
избегнат и най-малките предположения за субективизъм. 
Г-жа  С.  Конакчиева:  Двама  служители  ще  поемат  дейността  на 
„Сирма груп” ?
Г-жа Минчева:  Служителите са външни.  Единият  от  тях работи в 
сферата  на  образованието,  познава  нормативната  уредба  в  тази 
област,  а  другият  е  добър  IT специалист.  Те  ще  обработват 
запитванията  на  директорите  и  родителите.  В  момента  това  го 
прави един служител на „Сирма-груп”.
Г-жа  С.  Конакчиева:  Преди  малко  обяснихте,  че  причината  за 
промяната е финансова. Къде ще бъдат тези служители ? 
Г-жа Минчева : На друг адрес, различен от местонахождението на 
дирекция „Образование”.



Г-н  Хаджигеоргиев:  Центърът  ще  бъде  изграден  до  края  на  м. 
януари.
Г-жа  С.Конакчиева:  Кой  ще  носи  отговорност?  Кой  ще  ги 
контролира?
Г-жа Минчева: За обслужване на потребителите на ИСОДГ контрол 
ще се осъществява от Дирекция „Образование”,  а за софтуера – 
Дирекция „Информационно обслужване и технологии”. В момента се 
извършва  4  месечно  обучение  на  служителите,  които  ще поемат 
портала, свързан с обслужване на потребителите.  По същия начин, 
в  началото  на  въвеждането  на  ИСОДГ,  експертите  от  дирекция 
„Образование” подпомогнаха служители от фирма „Сирма-груп” при 
изготвянето  на  отговори,  свързани  с  нормативните  законови  и 
подзаконови  документи  в  образователната  система  на  Столична 
община
 Г-жа С.Конакчиева: Отговорността и  ангажиментът при грешки на 
кого ще бъде:  на юридическото лице ли  или на служителите ?
Г-жа Ел.  Христова:  Притеснявам се  дали ще остане системата в 
същото състояние, а именно процентът грешки  и пр. Дали ще могат 
да  реагират  при  грешки  и  други  ситуации?  Дали  ще  се  запазят 
сроковете за реакция?
Г-н  Хаджигеоргиев:  Екипът  на  „Сирма  груп”  ще  предаде 
комуникацията, знанията, уменията от „Сирма груп”. Тези посочени 
вече  неколкократно  системи  ще  се  интегрират.  Тази  система  е 
независима от други влияния.
Г-жа  С.Конакчиева:  Считам,  че  двама  човека  са  абсолютно 
недостатъчни. Искам отговори на поставените вече въпроси.
Г-жа Христова: Притеснявам  се, че ще се издъни поддръжката и 
потребителите ще реагират остро.
Г-жа К. Димитрова: Директорите са потърпевши от недостатъците 
на системата.
Г-жа  Минчева:  До  момента  комуникацията  се  извършва  от  един 
служител на „Сирма-груп” и практиката показва, че това е напълно 
достатъчно.  Сега се обучават двама служители, така че в случай на 
необходимост да бъдат взаимозаменяеми, а в пикови периоди – да 
работят едновременно.
Г-н  Хаджигеоргиев:  Системата  и  до  сега  не  е  била  в  перфектно 
състояние.  Остава  цялата  комуникация.  Записът  в  системата 
остава. Процесите могат да се проследяват.
Г-жа Ел. Христова: Има ли пусната поръчка? В какви срокове ще 
става интеграцията?
Г-н  Хаджигеоргиев:  В  основата  на  философията на тази  система 
има  хора професионалисти.  Никой  не  иска  да  преживеем отново 
деня 4 февруари. Тази интеграция е процес. Системата трябва да 



се интегрира и да има повече възможности. Искаме система, която 
да ни обслужва. Тя в момента работи с крайно ограничен ресурс. 
Това създава проблеми и с интеграцията. Ние правихме промени в 
процеса на работа.
Г-жа Цв. Брестничка: Проблемът е да се запази прозрачността  и 
хората да получават информация.
Г-жа  Ел.  Христова:  Имам  информация  за  две  детски  градини,  в 
които приемът се различава от този  в ИСОДГ.
Г- жа  Минчева: За всеки подаден сигнал ние извършваме проверка.
Г-жа  Ел.  Христова:  Става  въпрос  за  контрола  от  страна  на 
работната  група.  Ако  аз  примерно  поискам  информация,  „Сирма 
груп” няма да ми я дадат. На практика няма контрол от наша страна. 
Става дума за голямо разминаване при приема през системата и 
реалните списъци на децата.
Г-жа Петя  Йосифова:  Аз  ще ви  обясня.  ИСОДГ  е  изключително 
динамична система за разлика от АДМИН, която се актуализира на 3 
месеца. Има дни, в които напускат 5 деца и те се отразяват веднага 
в ИСОДГ. Аз попълвам АДМИН  в началото на месец септември. 
Нещата вече са много различни в  края на месец октомври, а едва 
при новата актуализация – месец декември ще променя данните.
Г-н Хаджигеоргиев: В  АДМИН всичко се работи на ръка .
Г-жа Минчева: В системата много деца не са изчистени.
Г-жа  Ел.  Христова:  Има  деца,  които  са  записани  с  хронични 
заболявания.  Тях  системата  не  ги  разпознава.  Искаме да  е  ясно 
колко деца са със СОП, колко деца са с хронични заболявания и пр.
Г-н Хаджигеоргиев: Родителите не искат това за техните деца  да 
излиза в пространството.
Г-жа  Ел.Христова:  Не  става  въпрос  за  лична  информация.  Ние 
искаме системата да знае, че детето  е записано и броят на тези 
деца.Това трябва да е ясно.Трябва да има опция за премахване от 
списъците на дете, което посещава детска градина. Как очакваме 
системата да разпознава деца, които са записани, а все още стоят 
на опашките, при условие че не са класирани по общия ред и никой 
не е подал тази информация на системата?
Г-н Хаджигеоргиев: Проблемът стои за деца, които вече са приети 
по тяхно второ, трето и прочее желание,  а стоят на опашката по 
първо желание.
Г-жа Минчева: Искам да чуя Вашите предложения за преместване 
на деца.  Да обсъдим тази опция.
Г-н Хаджигеоргиев: Аз ще представя случай с жена с 5 деца, която 
иска да премести децата си .



Г-жа  Ел.  Христова:  Аз  предлагам  да  се  заложи  секция,  в  която 
родителите да изразяват своето желание за преместване. Въпросът 
е, че няма изпълнител, на който да го възложим.
Г-жа Минчева: Съгласно приетите от 12.03.2009 г. Правила за прием 
на деца в общински ЦДГ/ОДЗ, промяна в тях може да се извършва 
след обсъждане и приемане от СОС. Ако имаме предложения за 
промяна на правилата, то те ще се предложат на СОС.
Г-жа Христова: Ако общината поеме системата, тя ще може ли да 
пусне секция за деца със СОП? Говорим и за финансови параметри, 
за издръжката на тези деца в детските градини се отпускат повече 
пари.  Общината  има  ли  предвидени  средства  за  работа  на 
системата и за подобряване на нейните параметри?
Г-н Хаджигеоргиев: Всяка една  интеграция се прави на етапи. Ще 
се работи на приоритетен принцип.
Г-жа  Ел.  Христова:  Ако  решат  въпросът  с  интеграцията  след  5 
години - ние трябва ли да чакаме ?
Г-жа Минчева: И в момента Столична община заплаща на „Сирма-
груп”. Стремим се да въведем нови модули, да разширим обхвата 
на системата, които да бъдат финансово обезпечени. 
Г-жа С. Конакчиева: Кога ще са ясни сроковете? Взето е решение за 
промяна. От кога ?
Г-жа Минчева: Работната група ще излезе с доклад до кмета, след 
което предложенията ще бъдат обсъдени от СОС, който ще вземе 
решение.
Г-жа Ел. Христова: Има ли го този документ някъде?
Г-н П.  Хаджигеоргиев:  В сайта на Столична община има качена   
Стратегия за изграждане на интегрирана информационна система 
на Столичната община 2009-2014 г. (Приета с  Решение No 540  от 
29.07.2009 г. на Столичен общински съвет)
Г-жа Ел. Христова: Ние искаме отговори за броя на приетите деца и 
основанието  за  техния прием.  И по  специално приетите  деца по 
критерий 2.2.3. Преди време, при обсъжданията, бяхме уточнили че 
приемът на тези деца ще става предварително. 
Г-жа С. Конакчиева:  Имаме информация, че в групите децата са 
повече от  приетите по  ИСОДГ.
Г-жа Минчева: Дайте информацията и ще направим проверка.
Г-жа С. Конакчиева: Ще дам три конкретни случая.
Г-жа Ел. Христова: Има нова наредба за медицинската експертиза 
от м. май 2010 г. В новата наредба ЛКК са органи, които са свързани 
с  издаване на  болнични  листове,  а  не с  експертиза  на  хронични 
заболявания на деца. Освен това Наредба №19 не съответства на 
разпоредбите на ППЗНП. Директорите приемат документи, които не 
отговарят  на  изискванията  на  Наредбата.  Трябва  да  се  направи 
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http://sofia.bg/pictss/IISSO_Strategia_2009%20(1).pdf
http://sofia.bg/pictss/IISSO_Strategia_2009%20(1).pdf


анализ. Не следва ли по т.2.2.3 да се приемат само деца, които са с 
намалена  възможност  за  социална  адаптация  както  е  според 
Наредба 19?
Г-жа  Минчева:  Ще  поканим  експерти  от  МЗ  и  ще  изясним  какви 
документи са необходими.
Г-жа Ел. Христова: Попадна ми един документ за хроничен ринит. 
Ами  кое  дете   на  възраст  3  години  не  страда  от  подобно 
заболяване?  Казват  че  на  тази  възраст  не  е  добре  развита 
носоглътката.
Г-н Миков : Това е уредено в закона и ние  го следваме.
Г-жа Ел. Христова: Много родители роптаят, че не могат да платят 
таксите по друг начин освен кеш.
Г-н Миков: Само в скоби да посочим, какво ще правим с родителите, 
които не  плащат таксите?
Г-жа  Харбалиева:  Предложението  на  директорите  е  при 
преместване  на  детето,  да  се  отразяват  в  системата  дължимите 
такси от страна на родителите.
Г-жа  Минчева:  Искам  да  изясним  с  протоколите.  Приемате  ли 
нашето предложение, а именно:
Протоколчикът да изготвя протокола в рамките на 10 работни дни. 
Да  се  разпрати  по  електронен  път  на  всички  присъстващи  в 
заседанието  на  работната  група,  а  подписването  му  да  става на 
място в Дирекция „Образование” ? 
Г-жа Ел.Христова: Ние сме 3 човека. Не можем да водим паралелен 
протокол. Искам да имам възможност да прочитам протокола поне 
седмица след това. Членът на работната група не може да бъде 
ефективен и като участник, и като протоколчик. Искам да се запише 
за  старите  неподписани  протоколи,  че  искам  да  е  ясно:  не  съм 
подписала протоколите  и това да се отрази в електронния вариант 
на публикуваните протоколи в ИСОДГ.
Г-жа С.Конакчиева: Държа да изпращате протоколите по и-мейла. 
Искам да напомня, че не съм подписала много протоколи, вкл. този 
от 18.12.2009 г.  за повишаване на таксите.  Последният протокол, 
който съм подписала е от 10.12.2009 г.
Г-жа Ел. Христова: Искам отново да помоля да се изпише, че не съм 
подписала съответните протоколи в ИСОДГ.
Г-жа  С.  Конакчиева:  Ще  представя  няколко  жалби:  ОДЗ  №55 
„Иглика”,  район  „Люлин”.  Детето  Валентина  Серафимова,  родено 
2008 година го има в списъка на таксите, а не е прието по ИСОДГ.
В 47 ОДЗ „Незабравка”,  район „Люлин”  в  списъка за плащане на 
таксите има дете Мила Викторова Щелянова.  Детето има 8 точки, а 
на опашката чакат 2  деца с по 10 точки.



В 37 ОДЗ район „Витоша” в първа група по списък има 32 деца, а 
през системата са приети 20 деца. Въпросът е как са приети другите 
деца?
Г-жа Ел. Христова: Искам да знам колко са децата в яслена група в 
ОДЗ № 2? Получих сигнал,  че в  яслената група,  през ИСОДГ са 
приети около 20 деца, а са записани около 50 деца. Това отговаря 
ли  на  истината?  Въпросът  ми  е  колко  са  приетите  деца  през 
системата и по какъв начин са приети другите деца ? 
Г-жа С. Конакчиева: И последния случай е този родител, който беше 
дошъл  на  място  в  Дирекция  „Образование”.  Детето  е  Петър 
Станиславов и е със здравословен проблем. Детето  има алергия 
към препарата, който се използва в детското заведение. Става дума 
за ЦДГ №183 в район „Слатина”.
Г-жа Минчева: Наясно съм с въпроса. Има извършена проверка, от 
която  е  установено,  че  препаратът  е  разрешен  от  органите  на 
СРИОКОЗ и МЗ. Предвид закупеното количество от директора, няма 
основание той да бъде заменен с друг. Дадена е препоръка, след 
изчерпване на количеството и при възможност той да бъде заменен 
с друг. 
Във връзка с  изразеното от  родителите желание детето да бъде 
преместено  в  ЦДГ  №  55,  в  което  не  се  използва  препаратът 
„Клодан”, предизвикал алергия у детето, това може да се осъществи 
само при освобождаване на място в тази детска градина. 
Г-жа С. Конакчиева: Не може дете да не посещава детска градина, 
защото родителите уронвали престижа на детското заведение. Така 
смята директорката. Какъв е проблемът да се смени препарата в 
детското  заведение?  Имахме  кръгла  маса  за  препаратите. 
Говорихме за нови и не така вредни препарати. На практика всички 
препарати,  които  са  допуснати  за  продажба  в  РБългария  са 
разрешени. Защо не се използват по-щадящи препарати? Все пак 
говорим за детски заведения, а не напр. за места за лишаване от 
свобода.
Г-жа  Минчева:  Ще се  проведе  разговор  с  директора  на  детското 
заведение.
Г-жа Ел. Христова: В интернет пространството се завъртя въпросът 
с  уронване  престижа  на  детската  градина  като  причина  за 
изключване  на  детето  от  детската  градина.  Това  отговаря  ли  на 
истината?  Ако  директорът  смята,  че  родителите  са  уронили 
престижа на детската градина, то въпросът не може да се решава с 
мерки,  които  ощетяват  детето.  Още  повече  че  неведнъж  в 
работната  група  са  давани  разяснения,  че  директорите  нямат 
законово  основание  да  изключват  деца  от  детската  градина.  В 



случая е редно спорът да се решава с други средства – примерно в 
съда между директора и родителите, а не за сметка на детето.
Г-жа Минчева: Това е обсъдено с директора на детската градина  и 
детето  не  е  изключено.  Търсим  удовлетворяващо  решение  на 
въпроса.
Г-жа Цвета Брестничка:  Освен това при това дете алергията към 
препарата се проявява по-силно. Има деца, при които това не е така 
ярко проявено, но това не означава, че те не страдат. Трябва да се 
ползват  по-щадящи  препарати  за  хигиенизиране  в  детските 
заведения.
Моля да има по-ранно известие  за нашите срещи. Трудно е да се 
организираме от днес за утре.

Г-жа Заркова представя молбите от родителите:

1. Молбата е от Таня Райчева, майка  на Даная Атанасова, родена 
2007 година. Детето е посещавало детска ясла. Отписано е. Сега 
кандидатства  за  детска  градина  и  не  е  прието.  Майката  се 
развежда,остава  сама.  Майката  е  ученичка  и  посещава  вечерна 
форма на обучение. Има приложена бележка , че е ученичка. Има 
бележка от бюрото за правна помощ.

Комисията: Това дете е в риск. Да се поиска становище от АСП.

2.  Молбата  е  от  Антония  Божилова,  майка  на  Александър 
Милушев,роден  2007  год.  Детето  кандидатства  за  р-н  „Илинден”. 
Представя  епикриза  от личния лекар.

Комисията:  Личния лекар да насочи детето към комисия на РИО на 
МОМН.

3. Молбата  е от Сезгин Арифов, баща на Антонио Арифов, родено 
2007  година.  Майката  е  починала.  Представен  е  акт  за  смърт. 
Детето кандидатства за ОДЗ №83  в „Илиянци.”

Комисията: При възможност за прием.

4.  Молбата  е  от  Доротея  Костова,  майка  на  Венцислав  Костов, 
родено 2008 година. Майката предоставя епикриза за онкологично 
заболяване. Кандидатства за ОДЗ № 48,ОДЗ №53.

Комисията: При възможност за прием.



5.  Молбата  е  от  Григорий  и  Людмила  Несторови,  родители  на 
Беатриче  Несторова.  Родителите  на  детето  са  от  Молдова. 
Постъпили са в СУ „Св.Климент Охридски” през месец септември. 
Прилагат  настанителна  заповед.  Кандидатстват  за  детските 
заведения №№:10,17,79  в район  “Студентски”.

Комисията: По общия ред.

6. Молбата  е  от  Наталия  Петрова,  майка  на  Десислава-Мария 
Петрова. Детето е родено на 29.10.2008 година.  Oсиновено e на 
08.06.2010 година.  Има  предоставенo становище от  АСП.  Детето 
кандидатства за  ОДЗ №80,ОДЗ №93.

Комисията: Да се изпрати за разговор с директора на ОДЗ № 93. Да 
се  провери  дали  е  бил  достатъчен  периода  на  адаптация  за 
осиновеното дете.

7. Молбата е от Спас Методиев, баща на Илия Методиев, родено 
2008 година.  През м.октомври майката ги е напуснала.  Бащата е 
получил инсулт. Представя експертиза от 2009 година.

Комисията:  Да се вземе становище от АСП.

8.  Молбата е  от  АСП.  Бащата  e Стоян Каркелов на дете Атанас 
Каркелов.  Детето  има  заболяване.  Направено  е  социално 
проучване. Има нужда от логопед, психолог и на основание на чл.7 
ал.5 от Закона за защита на детето  е необходимо да посещава 
детско заведение. Детето кандидатства за ОДЗ № 59 ” Елхица”.

Комисията:  Да  се  поиска  становище  от  комисията  на  ОДЗ № 59 
„Елхица” и съответно комисията при РИО на  МОМН.

9. Молбата  е от Малина Иванова, майка на Андрей Иванов, роден 
2007 година. Кандидатства за ОДЗ № 61”Шарено петле”.
Семейството  е  настанено  в  общинско  жилище.  Прилагат 
свидетелство за раждане на детето.

Комисията:  Да предоставят документи в подкрепа на твърденията и 
становище на АСП.

10.  Молбата   е  от  Цветелина  Нинкова.  Има  две  деца.  Голямото 
Димитър Иванов е посещавал ОДЗ „Талант”. Другото дете е прието 



в Нови Искър.  Семейството живее в кв.  „Гоце Делчев”  и е много 
неудобно да се води детето. Майката моли за преместване .

Комисията: По общия ред и разговор с директорите за преместване.

11.  Молбата  е  от  Светослав   Илиев,  майка  на  Георги  Илиев. 
Двамата  родители  работят  и  нямат  възможност  да  се  грижат  за 
детето. Същото се гледа от бабата и бащата на родителите, които 
са възрастни, а дядото има епикриза за  заболяване. 

Комисията: По общия ред.

12. Молбата е от Халил Алмуслем, баща на детето Шера Алмуслем, 
родена 2007 година. Детето кандидатства по първо желание в ОДЗ 
№15. Семейството има статут на бежанци. Първи са в класацията 
на чакащите.

Комисията: По общия ред.

13.  Молбата   е  от  Кръстина  Рейнова,  майка  на  Анна  Стоянова, 
родена  2009  година.  Майката  има  4  деца.  Живее  в  общинско 
жилище. Най-малкото дете е на 1г.4 месеца.

Комисията: Да се вземе становище от АСП.

14. Молбата  е от Иван Борисов Милев, родено 2006 година. Детето 
е на 4 години, а има и второ дете на 1 година. Родителят посочва 
,че  сам изхранва  четиричленното  си  семейство.  Необходимо е  и 
майката да работи.

Комисията:  По общия ред.

15. Молбата е на семейство Анастасия и Йордан Йорданови. Детето 
е Марио Йорданов. Бащата е работил в Руската федерация и не е 
регистрирал детето си. До 31.08.2010 год. е бил в Москва.

Комисията:  По общия ред.

16.  Молбата  е  от  Ивета  Николова,  майка  на  Красимир  Петров. 
Бащата  е  в  затвора.  Кандидатстват  за  детското  заведение  в 
Пасарел. Прилагат бележка от затвора.

Комисията: Да се предостави становище от АСП.



17.  Молбата  е  от  Цветанка  Шибойнова,  от  Кърджали.  Двете  и 
дъщери живеят и работят в София.  Внуците и не са приети. Тя е 
учителка.

Комисията:  По общия ред.

18. Молбата е от Виолина Герджикова, майка на Цветан Герджиков, 
роден 2007 година.
Детето е осиновено на 3 години и 4 месеца.

Комисията: Да се приложат необходимите документи и становище 
от АСП.

19.  Молбата  е  от  Василка  Илиева,  майка  на  детето  Петър 
Станиславов  -  с  алергията  към  препарата  „Колдан”.  Желае 
преместване в ЦДГ №55.

Комисията:  Директорът  на  ЦДГ  №  55  да  вземе  детето  при 
възможност.

20. Молбата е от Кристина Бойчева. Живее в „Младост”. Приети са в 
ОДЗ № 14.  Жената е  с  5  деца.  Сега се местят  в  Район „Красна 
поляна”.  Имат  необходимост  от  настаняване  на  децата  в  детска 
градина.

Комисията: При възможност  да се настани 5 годишното дете.

21. Молбата е от Анна Петрова, майка на Мария–Магдалена, родена 
2007 година. Молбата е пристигнала по виртуалното счетоводство. 
Няма приложени документи.

Комисията: По общия ред.

Г-жа  Минчева:  Предлагам  следващата  среща  да  се  състои  на 
30.11.2010 година  от 10 часа.
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