
ПРОТОКОЛ № 28

Днес,  14.09.2010 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-жа  Стефанка  Балева  –  председател  на  Сдружението  на 
директорите в средното образование в РБ и директор на ОДЗ №8, 
район  „Красно село”    
Г-жа Надежда Каменова – директор на ЦДГ № 162 Вихрогонче” –
член  на  член  на  Сдружението  на  директорите  в  средното 
образование в РБ 
Г-жа  Нели  Кацарска  -  директор  на  ЦДГ  №55 „Веселина”,член  на 
Управителния съвет на  СРСНПРБ-градска организация – София 
Г-жа Иванка Харбалиева – координатор за р-н „Красно село” към
Съюза на работодателите в системата на народната просвета в 
РБ и 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”

 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 Минчева  откри заседанието, приветства присъстващите и 
предложи дневния ред. 

1.  Молбата   е  от  Богомила  Ангелова  ,майка  на  Ивайло 
Асенов.Детето  е  осиновено.Кандидатства  за  ОДЗ  №28.Имаше 
предложение от директори.нека СО даде становище.

 Г-жа  Ел.  Христова  :  За  такива  деца  трябва  да  се  даде 
възможност за 6 месеца адаптивен период в семейството.
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Г-жа К.Димитрова :  Трябва да има период поне 6 месеца за 
адаптация.

Г-жа Л.Заркова : Ние нямаме право да откажем на АСП. Имаме 
писмо  до  кмета  на  СО  от  АСП  за  тези  деца  да  и  се  оказва 
съдействие за настаняване с детски градини. 

Г-жа Ел. Христова : Впечатлението за тези деца е, че детето 
взето от едно място се прехвърля на друго място.

Г-н  Хаджигеоргиев  :  Давайки  препоръка  не  е  задължително 
директорът да приеме детето веднага.Ще се направи консултация с 
логопед, с психолог и съответния педагогически екип ще вземе най- 
правилното решение.На място ще се преценява дали е необходим 
период на адаптация и под каква форма ще премине адаптационния 
процес.

Г-жа  Харбалиева  :  Подкрепям  предложението  на  г-н 
Хаджигеоргиев.Имах няколко такъв случай.наистина е необходимо 
да се проведат разговори с родителите,  да се проведат срещи и 
разговори с децата и пр.

Г-жа Л. Заркова : Да се изписва в писмото до директора, че има 
право  да  преценява  на  място  и  ако  е  необходим  период  на 
адаптация в семейството то такъв трябва да се даде,прецизират от 
директор и родител.

 1. Детето е Иван Йовов родено 2006 година. Прието е в ЦДГ 
№15 Майката е с епикриза 
          Комисията:  

      2.Молбата е от Емилия Микова за дете Габриела Баева, 
родено  2007  година.Детето  кандидатства  за  ОДЗ..........  в 
Свобода.Родителите   са  разведени.Детето  се  гледа  от 
бабата,която е с ТЕЛК  95 % .Бащата е с 52 % ТЕЛК  е и не може 
да  осигурява  издръжка  на  детето,  а   дава  само  80   лв.  за 
издръжка.
  
   Комисията : За становище от АСП

      3.Молбата е от Ивета Николова , майка на Красимир Петров , 
роден  2007  година.Детето  кандидатства  за  ЦДГ№182 
Пасарел.Родителите  нямат  брак,  бащата  е  в  затвора.Има 
бележка  от затвора.

     Комисията : При възможност да се приеме. Детето е в риск.
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        4.Молбата е от Теменужка Помалийска , майка на детето 
Иван  Йовов,  роден  2006  година  Майката  се  е  развела  на 
06.10.2009 г.  и се е преместила в Бистрица. Детето кандидатства 
за ЦДГ№ 15. Майката е с епилептични припадъци.

  
Комисията : При възможност от страна на директорката.

            5.Молбата е от Камелия и Любен Дойчинови. Имат две 
осиновени  деца  от  м.  май:  Александър  и  Магда  Дойчинови, 
родени  съответно  2005  и  2006  година.  Регистрирани  са  в 
системата.Кандидатстват за ЦДГ № 141 и  ЦДГ № 11.

 Комисията : При възможност с молба за прием.Тази постъпка на 
родителите трябва да се поощрява.

            6.Молба от Камелия Асенова, майка на Антон Асенов-
осиновен, роден 2006 година.Детето кандидатства за ОДЗ № 80, 
ЦДГ № 114.Има становище на АСП.

Комисията : При възможност да се помоли директора на ЦДГ № 
114 .

           7. Молбата  е от Елена и Тодор Кранови.Имат дете Иван 
Кранов , роден 2007 година.Детето кандидатства в ж.к. Хиподрума 
за ЦДГ №162 или ЦДГ № 124. Детето има хронични заболявания 
и представя документи за това.

Комисията : При възможност в ЦДГ№ 162 „ Вихрогонче „  

         8. Молбата е  от  Юлия Панайотова.Осиновила е дете след 
като е извършена класацията за прием на  деца.  Няма повече 
информация.

Комисията : Да се събере допълнителна информация.

         9. Молбата е от Христина Сметанина, майка на Михаела 
Хасъмска, родена 2008 година. Таткото е наркозависим. Майката 
има  документ   за  фамилна  обремененост   БАР.Семейството 
живее в ж.к. „ Левски”

Комисията : Детето е в риск – при възможност за прием. 
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 10. Молбата е от  Наталия Китипова, майка на детето Преслава 
Китипова .Не е упоменала кога е родено детето.Кандидатства за 
ЦДГ  №  77  „  Магнолия”  Майката   е  художник  на  свободна 
практика.Има и 5 месечно дете.

Комисията : По общия ред.

11.  Молбата  е  от  Радослава  Стойчева   от  Бистрица.Има  дете 
Мартин  Стойчев  ,  родено  2007  година.Бащата  е  затворник  от 
01.05.2010 г. Кандидатства  ЦДГ № 15.

Комисията : Детето е  в риск – при възможност за прием .

12.Молбата е от Камелия  Дилова майка на дете Димана Дилова. 
Детето кандидатства за ОДЗ №67 .Има становище на АСП.

Г-жа   Кацарска:  Директорката   на  ОДЗ  № 67  е  запозната  със 
случая,  който  е  изключително  тежък.Има  готовност  да  приеме 
детето.

Комисията : Да се приеме детето в ОДЗ № 67 .

13.  Молбата  е  от  Петя  Гавраилова,  майка  на  дете  Християн 
Найденов,родено 2008 година.Живеят на бул. Витоша.

Комисията : До ИСОДГ за проверка на случая.

14.Молбата  от  Мария Георгиева,  майка  на  дете  на  2,5  години. 
Работи  в  системата  на  митницата.Бащата  на  г-жа  Георгиева  е 
стар и болен Молбата е представена от бабата на детето.

Комисията  :  Да  се  предоставят  необходимите  документи 
доказващи фактите и обстоятелствата описани в  молбата ,за да 
се вземе решение по случая.

15.Молбата е от Ваня  Петкова , майка на Любомир Петков,роден 
2006  година.Детето  е  осиновено.Г-жа  Петкова  е  единствен 
родител.Семейството живее в ж.к. Дружба.
 
Комисия : Детето е класирано в ЦДГ №108. 
Г-жа  К.Димитрова  :  Запозната  съм  със  случая.  Повече  от 
похвално  е  това  което  е  направила  този  госпожа.Ще  поема 
детето.
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16.Писмо  от  АСП  .За  родители  Дафинка  и  Асен  Ортакчиеви. 
Семейството е осиновило дете Мартин Асенов Ортакчиев, родено 
2007 година. Агенцията води следосиновителни процедура. АСП 
счита, че е необходимо детето да посещава детско заведение.
Детето кандидатства за ОДЗ № 36 в  ж.к. „ Дружба”.

Комисия : При възможност за прием.

17. Молбата е от Габриела Борисова, майка на дете Радослава 
Борисова на 1 година и 8 месеца. Г-жа Борисова има 5 деца в 
първи клас,втори клас, Ренета на 16 години и дете на 5 години, 
което посещава ОДЗ № 70.

Комисията  :  При  възможност  от  страна  на  директора  да  се 
приеме.

18. Молбата е от Борислава Малинова , майка на децата Николай 
и Ивайло Любомирови родени съответно 15.01.02007 г.  и м. 12 
2010  година.Майката  моли  да  се  настанят  децата  в  Люлин  в 
детска градина.

Г-жа Ел. Христова : Случаят е аналогичен както и при  отглеждане 
на близнаци. 

Комисията  :  Да  се  напише писмо  до  кмета  на  Люлин,за  да  се 
провери къде е възможно да се настанят тези деца.

19. Доклад от АСП  Младост Майката е Биляна Илиева, а детето 
Даяна  Дамянова,  родено  2008  година.  Майката  е  претърпяла 
насилие.Направено е социално проучване.

Комисията : Детето е в риск. Има документи от АСП.Да се насочи 
към детска градина.

     20.  Молбата  е  от  Златка  Йосифова,  майка  на   Габриела 
Дончева.Детето е родено 2007 година.Г-жа Йосифова  съобщава , 
че  е  самотна  майка.Няма  представени  документи  в  подкрепа  на 
твърдението.Майката моли детето да се настани в ЦДГ №110.

Комисията : Да се представят документи в подкрепа на твърденията 
в молбата.
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21.Молбата е от Рада Маркова, майка на три деца Мартин, Емил и 
Боян.Боян е роден 2006 година.Семейството се мести от Младост и 
Боян  кандидатства за ЦДГ№162 в Хиподрума.

Г-жа Каменова : Системата е класирала детето в ЦДГ№162  и то 
вече е записано при нас.

22.  Молбата  е  от  Мила  Божилова,  майка  на  Рая 
Борисова.Семейството  живее  срещу  ЦДГ  №87  „  Буката”Г-жа 
Божилова съобщава , че е самотна майка  и бащата не полага грижи 
за  детето.Моли  да  се  настани  детето  в  посоченото  детско 
заведение.

Комисията : Да се представят необходимите документи, доказващи 
факти и обстоятелства посочени в молбата.

23.Молбата  е  от  Елка  Илиева,  майка  на  детето  Димитър  Илиев, 
родено 2005 година.Моли да се настани детето и във втора група в 
ЦДГ  №53,   ж.к.  „Св.  Троица”.В  момента  детето  се  отглежда  от 
бащата на г-жа Илиева.

Комисията: Да се приеме при възможност, а може и с набор 2004, по 
преценка на директора.

24.Молбата  е  от  Анелия  Стефанова,  майка  на  детето  Анжела 
Траянова,  родено  2008  година.Семейството  живее  в  ж.к. 
„Люлин”.Съпругът на г-жа Сефанова е с тежка операция.

Комисията: Да се актуализира профила на детето и да кандидатства 
за ново откриващата се детска градина № 100.

25.Писмо от родители с предложения за промяна на регламента за 
прием в детските градини на децата, които са осиновени. 

Комисията:  Да  се  разгледа  при  предложенията  за  промяна  на 
регламента, с условието в преценката да се включат директорите.

26.  Молбата  е  от  Бисера  Тодорова,  майка  на  детето  Борис 
Бориславов Тодоров,  родено 2004 година.Детето  посещава група 
„Сладурани„  в  ОДЗ  №  59.Има  ТЕЛК.Майката  моли  да  бъде 
преместено в друга група.
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Комисията  :  Молбата  да  бъди  предоставена  на  г-жа  Коцева  за 
становище.

27.Молбата е от Галина Орльовска,майка на дете  Адриян Илиев, 
родено  2007  година.  Семейството  живее  в  Бистрица.Детето 
посещава  детска  ясла  №  44  !!!  /  не  съм  сигурна  за 
номера/.Кандидатства за детска градина в Бистрица.Бащата живее 
постоянно в Германия.Има удостоверение от социалната служба, че 
бащата живее постоянно в Германия.

Комисията : По общия ред.

28.Молбата е от Християна Караджийска. Касае се за дете родено 
2006  година  и  посещава  ОДЗ  №  97.Майката  не  се  грижи  за 
детето.За това дете  в работната група се е обсъждало и на друго 
заседание.
Молбата е да се премести детето  в ЦДГ №23, з ада е по- удобно за 
бабата да го гледа.

Комисията : Да се пренасочи детето.

29.Молбата е обсъждана и на предишно заседание с Протокол № 
27.Касае  се  за  децата  Мариян  и  Преслав.  Припознати  са  от 
бащата.Има  становище  от  Дирекция  Социално  подпомагане  за 
отпусната помощ от 70 лева от м. юни.

Комисията : За съдействие.

30.Предложение  от  Десислава  Петрова,  относно  заплащането  на 
таксите.Тя предлага при приемането на децата да се представят 
договори за заплащане на таксите.

Комисията : Това е добър въпрос за обсъждане, но комисията не е 
компетентна да се произнесе .

31.Молбата  е  от  Зоя  Славеева,  баба  на  Васил  Найденов,  роден 
2009  година.Детето  кандидатства  за  ОДЗ  №  61.Брата  на  детето 
посещава посоченото заведение.Бабата работи като учителка.Моли 
да се настани детето.

Комисията: Да се актуализира профила на детето и да кандидатства 
по общия ред.
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32. Молбата е от Анелия Димова.Има дете  Росен Спасов Петров. 
Детето е припознато.Майката е безработна и не може да докаже 
доходи.Моли да се настани детето в детска градина.

Комисията : По общия ред.

33.Молба  от  дядо  Манол  Курдаланов  за  своя  внук.Молбата  е 
разглеждана на предишно заседание от работната група.

Комисията: По общия ред да се приеме детето.

34.Молбата  е  от  Иван  Милов,  за  дете  Мария  Милова  на  4 
години.Майката на детето има ниско кръвно.Моли за съдействие  за 
прием на детето.

Комисията : Детето да се приеме по общия ред.

Поради изчерпване на молбите заседанието на работната група се 
закрива.

Запознати с протокола :
 

Г-жа Минчева ...........................................
Г-жа Лора Заркова  ..................................
Г-н Петър Хаджигеоргиев ........................
Г-жа Стефанка Балева ............................   
Г-жа Надежда Каменова .........................
Г-жа Нели Кацарска .................................
Г-жа Иванка Харбалиева .........................
Г-жа Катя Димитрова ..............................
Г-жа Елена Христова ...............................
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