
ПРОТОКОЛ № 35 / 31.05.2011

На 31.05.2011г. в Дирекция „Образование” на Столична община се проведе редовно 
заседание на работната група.

Присъстват:

1. Г-жа И. Николова – гл. експерт в Дирекция „Образование”
2. Г-жа М.Иванова – гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Г-н П. Хаджигеоргиев – гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-жа Б.Тасева – ст. експерт в Дирекция „Образование”
5. Д-р М. Кирилова – гл. експерт в Дирекция „Здравеопазване”
6. Д-р М. Чеуз – ст. експерт в Дирекция „Здравеопазване”
7. Г-жа  С.  Балева  –  директор  на  ОДЗ  №8,  Председател  на  Сдружението  на 

директорите в системата на средното образование в РБ
8. Г-жа  Н.  Кацарска  –  директор  на  ЦДГ  №55,  член  на  УС  на  Съюза  на 

работодателите в системата на средното образование в РБ
9. Г-жа Л. Василева – директор на ОДЗ № 68
10. Г-жа А. Ильовска – директор на ЦДГ № 19
11. Г-жа Д. Закова – директор на ДЯ № 45
12. Г-жа М. Вацева – директор на ДЯ № 31
13. Г-жа Е. Бачева – представител на „Сирма груп”
14. Г-н Узунов – представител на „Сирма груп”
15. Г-жа Е. Христова – представител на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”

Заседанието бе открито от г-жа И. Николова, която запозна присъстващите със Заповед 
№  РД-09-01-163/05.04.2011год.  на  Столична  община  относно  състава  на  работната 
група. 
За протоколчик на заседанието от ДО бе предложена г-жа А. Ильовска. Предложението 
бе подложено на гласуване. Приема се.

Дневен ред:

1.Разглеждане на постъпили заявления от родители
2.Разни

По т. 1: Разглеждане на постъпили заявления:
Г-жа М. Иванова предложи преди да  се  пристъпи към разглеждане  на  постъпилите 
заявления  от  родители,  да  се  обсъди  подхода  при  разглеждане  на  заявленията  на 
родителите, осиновили деца.

Д-р  М.  Кирилова  –  В  социалните  критерии  на  „Правилата  за  приемане  на  деца  в 
общинските  детски  заведения”  да  бъдат  включени  и  да  се  дава  предимство  на 
осиновителите.  Предложението  е  обсъждано  и   в  трите  комисии  -  комисиите  по 
образование, здравеопазване и местно самоуправление на СОС, през които са минали за 
гласуване новите Правила.
Г-жа Л.  Василева – Осиновителите  са  родители,  които не се различават от другите 
родители. 
Г-жа Е.  Христова – Повече съм „за” да се дава предимство на осиновителите,  но в 
случая това са родители, които трябва да се разглеждат на общо основание,  ако за това 
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няма законово основание или нормативен акт на който да се опираме, тъй наречената 
”положителна дискриминация”.
Г-жа С. Балева – Презумцията за даване на предимство е развитието на детето. Личният 
лекар и други специалисти отговарят за състоянието на детето,  могат да преценят и 
препоръчат къде да постъпи с оглед на неговото развитие, за което носят отговорност. 
Разделянето  на  децата  на  осиновени  и  неосиновени  не  е  много  етично,  а  дори  е 
дискриминационно, водещо трябва да е състоянието на детето.
Г-жа Л. Василева – Значителна част от родителите не желаят да се афишират толкова 
лични  неща,  информация,  която  е  недопустима  според  ЗЗЛД.  Изчела  съм  всички 
протоколи от заседанията на работната група и виждам, че се вписват лични данни и 
обстоятелства,  а  протоколите  са  публикувани  в  публичното  пространство,  което  не 
всички родители желаят. Нямаме морално право на това.
Предлагам в протоколите да се вписват с инициалите на личните имена.
Г-жа Н. Кацарска – В работната група винаги сме били много коректни. Всеки родител, 
който е подавал заявление и документи за разглеждане от работната група е преценил, 
че информацията е достъпна.
Г-жа Л. Василева – предлагам да се гласува в протоколите да се вписват имената с 
инициалите на личните имена.
Г-жа С. Балева – Подкрепям.
Г-жа Е. Христова – Хората се интересуват дали приема се осъществява коректно, а не 
от личните данни. Важното е да има прозрачност.
Д-р  Кирилова  –  По   закона  за  здравето  има  възбрана  за  разпространяване  на 
информация относно здравното състояние, подкрепям да се вписват с инициалите на 
имената или входящ номер.
Предложението се гласува. 
Приема се да се изписват инициалите на трите имена и се посочва информацията, която 
родителите са подали.
Г-жа И. Николова – Има предложение при разглеждане на заявленията на родителите, 
осиновили деца да се подхожда по един и същи начин. Предлагаме да се вземе общо 
решение  – дали на  осиновителите ще се дава  предимство или ще кандидатстват  по 
общия ред.
Г-жа Е. Христова – Когато осиновят детето те са със статут като всички родители.
Д-р  Кирилова  –  Редно  е  да  не  се  толерира  родителя,  а  да  се  съобразяваме  със 
състоянието на детето.
Г-жа Е. Христова – Необходимо е да се проучи има ли нормативен документ, в който да 
е заложена политика за по-голяма подкрепа и толериране на осиновителите в сравнение 
с останалите семейства.
Г-жа С. Балева – При разглеждане на заявления водещо трябва да е състоянието на 
детето.
Г-жа Л. Василева – Решението на едно семейство да осинови дете е равнозначно на 
решението на едно семейство да има дете, считам че трябва да има равнопоставеност 
между родителите.
Г-жа Н. Кацарска – Да е водещо развитието на детето, а родителите да разглеждаме 
като равнопоставени, да се дава равен шанс на всички родители.
Г-жа Е. Бачева – Ако всички осиновители минават през работна група, не е ли по добре 
да им се даде допълнителна точка по този критерий и да се приемат през системата?
Г-жа  Е.  Христова  –  Да  се  направи  консултация  с  КЗД,  защото  винаги  ще  има 
възражения.  Хубаво  е  да  има  становище  относно  даване  на  предимство  на 
осиновителите, в противен случай може да бъде атакувано и то да отпадне.
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И.  Николова   -   Нека  изясним  още  веднъж  и  понятието”самотна  майка”-това  са 
майките, които са родили деца и в удостоверението за раждане на детето не фигурира 
име на бащата, а пише ”баща неизвестен”.
И. Николова - Да преминем към разглеждане на постъпилите молби от родители. Ще ги 
представи г-жа М. Иванова.

Г-жа М. Иванова – Нека разгледаме новите заявления. Постъпили са заявления, както 
следва:
1.Родител:  Теодора  Богданова,  дете  –  Ирина-родена  2009  год.-  дете  с  хронично 
заболяване. Има сестра, родена 2005г. с ДЦП. Семейството живее в ж.к. Дружба,има и 
баба с ТЕЛК,за която се грижи. Кандидатстват за ОДЗ №88.

Комисията: Родителите да актуализират профила в ИСОДГ,за да получат точки 
по СК.8

2.Родител: Богдалина  Братанова, дете – Любен, родено 2007г. Семейството живее на 
територията на район „Оборище”. Майката е неомъжена, грижи се за болен родител, 
безработна, регистрирана в БТ. Има становище от АСП.

Комисията: по общия ред

3.Родител:  Анна   Михайлова,  дете  –  Зара,  родено  2009г.Семейството  живее  в 
„Манастирски ливади”.

Комисията: На базата на представените документи – по общия ред.
4.Семейство  Татяна  и  Даниел  Димови  ,  дете  –  Йордан,  родено  2008г.,  осиновено. 
Представено е становище от АСП. 

Комисията: Детето е било класирано, но родителите не са го записали в срок, в 
следствие на което е елиминирано от ИСОДГ-по общия ред.

5.Родител: Диана Градинарска – направила е предложение до работната група, относно 
промяна в критериите за разведените родители – да се взема под внимание трудовия 
статус само на родителя, на когото са присъдени родителските права.

Комисията: На този етап важат одобрените правила.

6.  Родител:  Ивета Николова, има две деца, по-малкото дете – Марк е родено 2010г. 
Семейството  живее  в  ж.к.  „Връбница”.  Майката  е  в  процес  на  развод,  представен 
документ, удостоверяващ, че  е под защита за оказван психически и физически тормоз.

Комисията: Детето е в риск. Съдействие за приемане в ОДЗ №42.

7. Родители: Албена и Петър Несторови, дете – Гергана на 1г.4м., становище от АСП и 
представени медицински документи.

Комисия: Съдействие  за ОДЗ № 62

8.  Родител:  Митра  Златкова,  дете  –  Лили,  родено  2006г.  с  ТЕЛК  –  кохлеарни 
имплантанти.Приема се,че е дете със СОП.
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Комисия: Съдействие за приемане в ЦДГ № 67

9.Родител: Десислава Стоянова, дете – Десислава Лазарова, родено 2007г. Семейството 
живее  в  ж.к.  „Г.  Делчев”,  майката  се  грижи  сама  за  детето  и  за  болен  родител. 
Кандидатства за ОДЗ № 43.

Комисия: По общия ред

10.Родител:  Нели  Благоева,  дете  –  Стефчо  Тодоров,  родено  2007г.  Семейството  е 
осиновило 2 деца, по-голямото е в ПГ в 23 СОУ. Кандидатстват за ЦДГ №55.

Комисия: Да се спази 6-месечния адаптивен период. Да се направи регистрация 
в ИСОДГ.

11.Родител:  Цветелина  Митева,  дете  –  Елизабет,  родено  2008г.  Майката  е  личен 
асистент на болен родител. Семейството живее в ж.к.” Младост І”

Комисия: По общия ред

12.Родител:  Красимира  Петрова(баба),  дете  –  Келис Мулетарова,  настанено  при нея 
като   приемен родител.

Комисия: Да бъде прието в ЦДГ №165

13.Родител:  Мила  Халбъкова,  дете – Марк Виденов,  роден 2008г.  с  ТЕЛК – 51% - 
ДЦП.Семейството живее в ж.к. „Младост”. Кандидатства за ОДЗ №28. 

Комисия: Да се приеме на място в ОДЗ №28, да се препоръча на родителите 
детето да се яви на комисия към РИО – София за ресурсно подпомагане.

14.Родител:  Иванка  Михайлова(баба),  дете  –  Симона  Спасова,  родена  2008г.  Има 
становище от АСП, детето е настанено в приемно семейство.Кандидатства за детско 
заведение в район „Овча купел”.

Комисия: Съдействието за приемане в ЦДГ № 9 или ЦДГ № 72.

15.Родител: Диана  Михалова, дете – Димана, родено 2009г. Кандидатства за ДЯ №35 
или ОДЗ в район”Триадица”. Майката работи като държавен служител.

Комисия: За самостоятелните детски ясли на този етап не се кандидатства чрез 
ИСОДГ.За ОДЗ-по общия ред.

16.Родител: Петко Иванов, родител на две деца, първото дете е родено от предишен 
брак,  осиновено  от  настоящата  съпруга,  с  която  имат  второ  дете.  И  двете  деца  са 
родени 2010г. и са с разлика от 5 месеца. Молбата е да се третират като близнаци и да  
ползват предимствата за близнаци.

Комисия: Съгласно правилата - да се приемат по общия ред.
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17.Родител:  Илия  Великов,  дете  –  Георги  Великов,  роден  2009г.  Представени 
документи  за  психично  заболяване  на  майката.  Кандидатстват  за  ОДЗ  №  36. 
Разговаряно е с директора, който има възможност да го приеме.

Комисията: За приемане в ОДЗ №36.

18.Родител:  Мария  Василева,  родител  на  Васил  Кременски,  роден  2009г.,  детето  е 
осиновено. Кандидатстват за ОДЗ № 99.

Комисията: Прием по общия ред

19.Надежда  Сярова  и  Евгени  Димитров,  дете  –  Виктор,  роден  2007г.,  детето  е 
осиновено. Кандидатстват за ЦДГ № 19.

Комисията: За прием по общия ред

20.Родител: Неда  Тончева, дете – Никола Тончев, роден 2008г., семейството има по-
голямо дете на 14г., бащата е внезапно починал. Кандидатстват за ОДЗ №84.

Комисия: Да се приеме в ОДЗ №84

21.Родител: Ани Цанкова, дете – Никола Петков, роден 2009г. Майката е представила 
документ от РС, че е под защита от домашно насилие. Кандидатстват за ОДЗ № 60.

Комисията: Детето е в риск, да се приеме в ОДЗ № 60

Г-жа М. Иванова – Предлагам да разгледаме допълнително предоставените документи 
за казусите от предходното заседание на работната група.

22.Родител: Мария  Овчарова, детето-Станислава е родено 2005г. 

Комисия:  Представени са изисканите от РГ необходими документи /повторно 
разглеждане/. Детето е подлежащо на задължителна предучилищна подготовка. 
Съдействие за прием в ЦДГ №187.

23.Родител: Силвиу Дамиан- секретар на румънския посланик.Дете - Мара, родено 2006 
год.

Комисия:  Всички чужденци и служители  на посолства  се  третират  по общия 
ред.Детето може да се насочи и към подготвителна група в училище.

24.Родител: Николета Дашева – осиновено дете, местоработата на бащата е в близост 
до ЦДГ № 92.Представено е  допълнително  становище от АСП. 

Комисия: По общия ред.

25.Родител: Мария Абросимова – представила трудов договор, бащата е студент, чужди 
граждани, нямат близки. 

Комисия:  Всички чужденци и служители на посолства се третират по общия 
ред.
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26.Родител: Мариана Дилова. Семейството живее в ж.к. „Красно село”. Кандидатствали 
са през ИСОДГ. Детето е родено през м. януари 2009г., осиновено през м. май 2009г. 
Представили са становище от АСП.
Г-жа Е. Христова – Каква е разликата с другите родители, които чакат ред за приемане 
в детско заведение. Има ли друго обстоятелство освен осиновяването?
Г-жа  Н.  Кацарска  –  Взехме  решение,  че  няма  да  се  подхожда  различно  към 
осиновителите.

Комисията: По общ ред.

По т.2: Разни

Г-жа М. Иванова предложи на работната група за обсъждане въпроса дали родители, 
работещи в БАН и др. научни институти като преподаватели, асистенти и докторанти, 
могат да се възползват от ДК4 за работещи в системата на столичното образование, 
съгласно чл.47 от ЗВО.
Г-жа Е. Христова – Нашето мнение е че не трябва да се разширява обхвата на този 
критерий. При определянето на обхвата е редно да се следи дали съществува обективна 
необходимост  от  даване  на  предимство  за  една  или  друга  група  хора  каквито 
предполагам  са  били  аргументите  на  КЗД  да  определят  критерий  К4  като 
недискриминационен. Не съм сигурна че дори настоящият обхват на ДК4 може да се 
аргументира по този начин.
Г-н  П.  Хаджигеоргиев  –  Предстои  работна  среща  с  юристи  по  прецизиране  на 
текстовете  по  ДК4  и  конкретизиране  на  категорията  родители,  които  могат  да  се 
възползват от ДК4. 

Запознати с протокола:

1. Г-жа И. Николова:……………………….
2.Г-жа М.Иванова:…………………………
3.Г-н П. Хаджигеоргиев:…………………..
4.Г-жа Б.Тасева:……………………………
5.Д-р М. Кирилова:………………………..
6.Д-р М. Чеуз:……………………………...
7.Г-жа С. Балева:…………………………..
8.Г-жа Н. Кацарска:……………………….
9.Г-жа Л. Василева:………………………..
10.Г-жа А. Ильовска:……………………….
11.Г-жа Д. Закова:…………………………
12.Г-жа М. Вацева:………………………..
13.Г-жа Е. Бачева:…………………………
14.Г-н Узунов:……………………………..
15.Г-жа Е. Христова:………………………
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