
ПРОТОКОЛ № 34

Днес,  24.03.2011 год.  в  Дирекция  „Образование”  в  изпълнение  на  Раздел IV. 
Контрол,  т.4.1  от  приетите  с  Решение  № 158  по  Протокол  №35 от  12.03.2009  год. 
„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: 
1.Г-жа Минчева – Директор на Дирекция „Образование” СО
2.Г-жа  Ир. Николова  - гл.експерт към дирекция „Образование”
3.Г- жа Шопова - гл. експерт към дирекция „Образование”
4.Г-жа М.Иванова- гл.експерт към дирекция”Образование”
5.Г-жа  Н.Каменова-  член  на  Сдружението  на  директорите  в  системата  на  средното 
образование и директор на ЦДГ № 162
6.Г-жа Иванка Харбалиева – директор на ЦДГ №99 „Брезичка” член на Сдружението на 
директорите в системата на средното образование в РБългария 
7.Г-жа  Езекиева  –  директор  на  ЦДГ  „Сбъдната  мечта”,член  на  Сдружението  на 
директорите в системата на средното образование в РБългария 
8.Г-жа Катя Димитрова – член  на Националния УС на СРСНПРБ  и директор на ЦДГ 
№ 108- район “Искър”
9.Г- жа  Причкапова – директор на ОДЗ  №56, член на Сдружението на директорите в 
системата на средното образование в РБългария 
10.Г-жа Цв. Брестничка – управител на Асоциация “Родители”
11.Г-жа Елена Христова – родител, представител на Сдружение „Настоящи и бъдещи 
майки”
12.Г-жа Саня Конакчиева – родител, представител на Сдружение „Настоящи и бъдещи 
майки”.
13.Г-жа Балева – директор на ОДЗ №8, Председател на Сдружението на директорите в 
системата на средното образование в РБ
14.Г-жа  Н.Кацарска  –  член  на  управителния  съвет  на  СРСНПРБ  на  гр.  София  и 
директор на ЦДГ № 55 „ Веселина „
15.Представител на Сирма груп - г-жа Бачева.
16.Представител на ИСОДГ-за обратна връзка-Веселина Йорданова
17.Г-н Христо Василев-дирекция ”Информационно обслужване” към СО
18.Г-жа Янка Никодимова-дирекция „Информационно обслужване” към СО
19.Г-жа Мария Вацева- директор на ДЯ № 31
20.Г-жа Дариана Закова- директор на ДЯ №45
21.Г-жа Яна Алексиева – член на Асоциация „ Родители „ 
22.Г-жа Весела Стефанова – директор на ОДЗ № 13
23.Г- жа  Боряна Тасева – старши експерт в Дирекция Образование
Г- жа Минчева откри съвещанието на работната група:
Днес работната ни среща ще премине при следния дневен ред, който бе  предварително 
разпратен по електронната поща на членовете на работната група.

ДНЕВЕН РЕД:  

1.Обсъждане  проект  на  Правилата  за  прием на  деца  в  СДЯ, ЦДГ и  ОДЗ на 
територията на Столична община



2.Разглеждане постъпили молби и жалби от родители
3.Разни

Днес сме в по-разширен състав, защото както знаете през последните два месеца 
работим  усилено  за  интегриране  на  самостоятелните  детски  ясли  към ИСОДГ. Във 
връзка  с  интегрирането  им  към   информационната  система  за  прием  на  деца  в 
общинските  детски  заведения,сме  изготвили  проект  на  Правилата,който  днес 
предлагаме за обсъждане.Това налага и изготвянето на нова заповед на Кмета на СО, в 
която да се включат и представители на дирекция ”Здравеопазване” и СДЯ . 
Предложенията постъпили при нас са следните: 
Г-жа Чеуз- старши експерт към дирекция „Здравеопазване”
Г-жа Вацева -директор на ДЯ №31
Г-жа Закова- директор на ДЯ  №45
Г-жа С. Конакчиева :  Моля да се промени дневния ред, като т.  3- Разни да е преди 
разглеждане  на  молбите  на  родителите  за  прием  на  деца.  Искаме  да  поставим  за 
обсъждане  въпроси,  свързани  с  предстоящата  кампания  и  настояваме  тяхното 
разглеждане да е преди разглеждането на молбите от родители.
Г-жа Кацарска : Дневният  ред е предварително  изпратен по електронната поща и не са 
постъпили предложения за промяната на същия.
Г-жа  Минчева  :  На  заседанието  присъстват  колеги  и  от  други  дирекции  считам  за 
необходимо  да обсъдим правилата за прием в началото на заседанието. Това е проект 
на Правила за прием на деца в СДЯ и предлагам първо да ги обсъдим като работна 
група, имайки вече опита от изработване на такива правила за детските градини.
Г-жа С.Конакчиева-  Тогава  моля да  се  предвиди време в  т.3  да  се  разгледат  някои 
поставени пред нас въпроси от родители.
Г- жа Ел. Христова : Правилата  не са ни представени в писмен вид и ние не сме ги 
разгледали .
Г-жа Минчева : Да така е, днес ще обсъдим само допълненията и измененията , касаещи 
самостоятелните детски ясли,след което вие ще имате възможност също да нанесете 
свои корекции или предложения преди да се внесат за приемане от СОС.

Започваме по ред:
В  раздел Общи положения  т. 1. 1 се добавя „прием на деца в самостоятелни детски 
ясли.”
По т.1.2.1 е упоменато ,че се отглеждат деца от 3 месеца до 3 години, съгласно Наредба 
№ 26. Важното е да се знае, че не във всички детски ясли има условия за прием на деца 
от 3 месечна възраст.
Г-жа  С.Конакчиева:  Наредба  26  е  подзаконов  нормативен  акт.  Тук  е  налице 
противоречие. Дори и да се запише в правилата – това няма да се случи в детските ясли, 
където няма подходящи условия.
Г-жа Ел. Христова: Никое детско заведение не е задължено да отвори места за деца на 
кърмаческа възраст,  ако няма нужния ресурс за  това.  Ако такива не  са  открити,  то 
тогава  няма  да  се  кандидатства  за  тези  места.  А  ако  има  -  ще  се  обяви   такава 
кърмаческа група в ИСОДГ.
Г-жа Минчева : Ще се промени и абривиатурата на системата – вместо ИСОДГ  ще 
стане ИСОДЗ, т.е информационна система за обслужване на детските заведения.
Продължаваме  по  т.  2.2.2  -Тук  трябва  да  се  обсъди  реда  за   приемане  на 
допълнителните критерии. В детските градини и обединените детски заведения  това се 
решава от Педагогическия съвет.Такъв орган, регламентиран в нормативен документ 
няма в СДЯ. Ето защо решихме тези критерии да се приемат от  директора на СДЯ и 
дирекция ”Здравеопазване”.



По т. 2.2.9 Класирането се извършва отделно за обявените свободни места за СДЯ и за 
всяка възрастова група за всяко ОДЗ и ЦДГ чрез информационната система.
Т. 2. 2 .11- . Класирането на деца от 10 месечна до тригодишна възраст с нарушен слух 
и  имплантиран  кохлеарен  имплантант  за  прием  в  профилирана  ДЯ №35  за  деца  с 
нарушен слух – район „Триадица” се извършва от директора на ДЯ №35. Родителите 
представят медицински документ - решение на ДЕЛК. Приемат се до 4 деца с нарушен
слух в една група. Информация за класираните деца се подава от директора на ДЯ в 
ИСОДЗ.
Т. 2.3.- През първото тримесечие на всяка календарна година Дирекция „Образование” 
и Дирекция „Здравеопазване“ към Столична община изготвят и публикуват в ИСОДЗ 
график на основните събития и срокове по процедурите на класиране и записване за 
съответната година за СДЯ, ОДЗ и ЦДГ. При записване графикът за СДЯ, който се 
публикува да е еднакъв с този на ЦДГ/ОДЗ.
Е.Христова- Тук въпросът е дали дете, което е прието в самостоятелна детска ясла ще 
му се ограничи правото да кандидатства в  ОДЗ. И сега, когато дете е прието в яслена 
група по първо желание кандидатурите му отпадат и не ползва 3т. за първо желание ако 
отново кандидатства по време на същата кампания. Моля този вариант да се приложи и 
за СДЯ през текущата година. Нека родителите да имат право на нови кандидатури, с 
пълен  брой  точки  за  всяка  следваща  кампания,  за  да  не  се  получи  струпване  на 
родители, които отново кандидатстват за по-голяма сигурност. 
М.Минчева- Да, родителите ще имат право да си правят кандидатури и за яслените 
групи в ОДЗ. 
В  т.  2.3.6.  –  да  се  добави  към  текста  „дирекция  „Образование”  и  дирекция 
„Здравеопазване”.
 Г-н Василев : Ще кандидатстват  и в ОДЗ и СДЯ. Критериите на самостоятелните ясли 
покриват сега действащите критерии.
М.Минчева-Предложените  от дирекция  ”Здравеопазване  „  критерии са еднакви и  се 
припокриват  за  всички  детски  заведения-СДЯ,ОДЗ,ЦДГ,  следователно  тук  няма 
промяна.

Г-жа  Минчева:  Стигаме  до  допълнителните  критерии.Предложените  от  дирекция 
”Здравеопазване”допълнителни критерии са следните :
1. Брат или сестра в СДЯ /да ходят на едно и също място/ - Удостоверения за раждане 
на децата
2.  Семейството  живее  на  територията  на  административния  район  на  СДЯ  Лична 
карта  /за  постоянен  адрес/  или  Удостоверение  от  съответната  общинска 
администрация /за настоящ адрес/;
3.  Местоработата  на  родителите  е  в  административния  район  на  СДЯ –  Служебна 
бележка  от  работодателя,  която  съдържа  изх.  №,  мокър  печат  с  подпис  и  ЕИК на 
работодателя 
4.  Детето има брат или сестра,  които са родени с разлика по-малка от 24 месеца.  - 
Удостоверения за раждане на децата
5. Детето има поне един родител/  настойник,  които са с медицинско образование и 
работят в общинско лечебно и здравно заведение на територията на Столична община 
не по-малко от 6 месеца година преди заявяване на предимство в ИСОДЗ–3т.-Служебна 
бележка от лечебното / здравното заведение и удостоверение за раждане на съответния 
родител/ настойник за доказване на родствената връзка с кандидатстващото дете.
Г-жа  С.Балева-  Интерес  предизвиква  въпросът  с  братчетата  и  сестричетата.Когато 
приехме  този  критерии  за  ОДЗ/ЦДГ  ,мотивът  ни  беше  да  спестим  на  родителите 
ходенето от едно детско заведение  в друго. При въвеждането на този критерий имахме 



предвид, че това е удобство за родителите, които ще водят децата си на едно и също 
място.
Г-жа С.Конакчиева:  Така поставен този критерий покрива определен кръг родители. 
Когато кандидатства за самостоятелна ясла детето ще ползва за по-малък период от 
време това предимство.
Г-жа Брестничка: Тогава това ще ощети братчетата и сестричките на децата , които ще 
кандидатстват в самостоятелна ясла.
Г-жа С.Конакчиева: С оглед практиката, която имаме вече през годините, трябва добре 
да се помисли в тази посока.
Г-жа Ел. Христова: При допълнителните критерии може да се създаде възможност да се 
атакува  конкретно детско заведение и директора, който носи пряка отговорност,тъй 
като  критерият се приема като  самостоятелно решение на детското заведение. Трябва 
добре  да  се  прецизира  този  критерии,  ако  единственият  аргумент  е  удобството  на 
родителите.
Г-жа К.Димитрова:  Какво е Вашето предложение, защото  при това положение много 
се разширява контингента от родители.
Г-жа С.Конакчиева : Тук е наложително да присъства юрист.
Г-жа Минчева : Проектът на Правилата задължително се обсъжда от юристи в СО и в 
комисиите към СОС.
Г-жа Минчева : Тук говорим само за допълнителни критерии в СДЯ,защото общите се 
припокриват с тези в ОДЗ/ЦДГ.
Г-жа Ел. Христова : При последния критерий,трябва много добре да се премисли какво 
включва  „столично  образование”  и  „всички  лечебни  и  здравни  заведения”. 
Предполагам , че К4 е обоснован пред КЗД като обективна необходимост. Дали може 
да  се обоснове „обективна необходимост”  за  тези допълнителни критерии,  от което 
може да възникне проблем. Родителите ще реагират негативно и за това че става дума 
за  прехвърляне  на  права  от  едно  семейство  в  друго.  Имам  предвид   прехвърляне 
правата  на баби и дядовци в семейството на майката  и бащата.  Трябва добре да се 
помисли  в тази посока.
Г-жа Минчева : В преходни и заключителни разпоредби е необходимо да се посочат 
реда и документите ,които аргументират приема на децата .
Г-жа С.Конакчиева : От 01.07. до 01.09.  няма да има класиране.Кога ще бъде първото 
класиране на ИСОДГ?
Г-жа Минчева  :  Първото  класиране  ще  бъде  догодина,  а  от  01.09.  ще  се  извършва 
регистриране и кандидатстване  на деца за прием в СДЯ чрез ИСОДЗ.
Г-жа Е.Бачева-Много ме интересува входящият номер.
М.Минчева- Когато има деца с равен брой точки предлагаме както досега да не важи 
фактора”време”, а да се тегли нов входящ номер.
Г-жа С.Конакчиева:-  при изчерпване на  заявленията  в детските  ясли може ли да  се 
премине на текущо класиране?
Г-жа Ел. Христова :  Значи за всяко класиране ще важат   различни входящи номера 
генерирани на случаен принцип, без фактора ”време”?
Г-жа  Жени  Бачева  :  Случайно  интегрираните  числа  ще  се  случват  всеки  път  при 
еднакъв брой точки, тъй като при обратния вариант ще имат предимства децата, които 
са родени по- рано и родителите са подали по- рано заявление за прием  в системата.
Г-жа Ел. Христова : Ще има родители, които ще кажат, че ги е изпреварил някой ,който 
е дошъл по- късно. При детските градини  е различно  и  е по- чист вариант. Нека да 
проучим мнението на родителите и тогава да го коментираме.
Г-н Василев : Ще  се получи  разлика при детските градини и детските ясли.



Г-жа  Минчева  :  Ако  се  приеме,  че  при  граничната  група  фактора  „време”  не 
съществува,  то  това  ще  стане  както  за  ОДЗ/ЦДГ,така  и  за  СДЯ.  Предлагам 
предложенията да се изпратят до всички членове на работната група-  сдруженията на 
директорите, представителите на родителските организации за мнение и становище  в 
срок до 15.04.2011 год., след което да ги внесем за обсъждане  в СОС.
Работната група приема с пълно мнозинство предложението на г-жа Минчева.
Г-жа С.Конакчиева : Моля, да променим дневния ред и да започнем обсъждане по т.3 
Представям  нашите питания:

1. В ИСОДГ ОДЗ № 164 е изписано като ЦДГ . Може би това питане е към „Сирма 
груп”.   Необходимо  е  спешно  да  се  поправи  това,  предвид  предстоящото 
кандидатстване.

Г-жа Е.Бачева-да, грешката е поправена.

2.  Образувани са две съдебни производства във ВАС. По едното предварителното 
изпълнение на наложените от КЗД ПАМ е спряно- това е адм. дело № 2601/2011 г.. 
По другото адм. дело № 3159/2011г. към настоящия момент не е поискано спиране и 
това е притеснително.

Г-жа Минчева : На тези дела се явяват юристи , които са упълномощени от Кмета и 
представляват СО. Присъствах на административно дело N 2601 ,което се  отложи за 3 
май , поради неявяване на една от страните.
Г-жа С.Конакчиева- Ще се прилагат ли К2 и К5 при новото класиране?
Г-жа М.Минчева- Изчакваме решението на ВАС и ще се съобразим с него.
Г-жа  С.Конакчиева:  Поредното  ни   питане  е  отново  за  ОДЗ  №  2?  Разполагаме  с 
официална информация, предоставена по реда на ЗДОИ, че децата в детската ясла не са 
50,  както  ни информирахте  на  предишна заседание  на  настоящата  работна група, а 
62.През системата са приети само 18 деца.Групата е една, а не две. Към настоящия 
момент, за новата кампания, има обявени само 2 свободни места.
Г-жа Ел. Христова : Към ІХ – 60, към ХІІ – 62 деца.
Г-жа Ир. Николова : Ще получите официален отговор .
Г-жа С.Конакчиева : Във Върховния съд е депозирана жалба № 2113/7.02.2011 год. от 
директора на ОДЗ „Детелина” срещу  решение на КЗД. Имате ли представа за какво се 
отнася?
Г-жа  Минчева  :  Нямаме  информация.  Вероятно  тази  жалба  не  касае  дирекция 
”Образование” , а става дума за трудово- правни въпроси.
Г-жа С.Конакчиева :  Имахме обещание от миналата работна група да има яснота за 
хроничните заболявания. Настояваме това да се случи преди класирането или в най- 
кратък срок. Какво направи по този въпрос г-н Миков?
Г-жа  М.Иванова  :  Ще  ви  изпратя  нашето  предложение  за  трите  групи  хронични 
заболявания, които изготви г-н Миков.
Г-  жа  С.Конакчиева  :  По  отношение  на  самоосигуряващите  се  родители-  какви 
документи ще представят те на директорите?
Г-жа Минчева : Важно е документът да доказва платени осигурителни вноски. Важат 
всички  документи,  които  доказват  техния  статут  на  самоосигуряващи  се  лица,а  за 
работещите родители-издадени и заверени от работодателя.



Г-жа  С.Конакчиева  :  Всички  родители  питат  какви  точно  документи  трябва  да 
представят.
Г-жа  Ел.  Христова  :  Преди  време  можеше  да  се  покажат   и  да  се  заверят 
самоосигурителната  книжка и пр. 
Г-жа  Минчева  :  Документите  трябва  ясно  и  категорично  да  доказват  статута  на 
самоосигуряващо се лице.
Г-жа С.Конакчиева : Имаме оплакване за обратната връзка в ИСОДГ,на едни и същи 
въпроси се дават различни, неточни или разнопосочни отговори.
Г-жа Минчева : Имаме сигнал  за това. В тази връзка се виждаме всяка седмица със 
служителите , които отговарят за обратната връзка, за да се реагира своевременно и 
адекватно.
Г-жа Ел.  Христова :  Има технически  проблем,  защото  оставаме  с  впечатлението  че 
изпълнителят не получава информация, свързана с технически въпроси и за това в един 
момент всички страни изпадат в  деликатна ситуация,  защото много дълго време на 
запитвания  в  обратна  връзка  няма  отговор  или  предприети  действия.  Моля  поне 
техническите  въпроси  в  обратната  връзка  да  се  обработват  от  фирмата  изпълнител. 
Понеже  на  някои  въпроси  няма  реакция  съм  помолила  родителите,  които  имат 
проблеми  да  пишат  и  в  интернет,  за  да  са  ясни  проблемите  и  да  се  вземат  мерки 
навреме.
Г-жа С.Конакчиева : Може ли да се пазят в архив списъците отначалото на приема? 
Какъв е проблемът да се вижда списъка, за да се знае какво точно се случва отначало до 
край ?
Г-жа Ел. Христова: Какъв е проблемът визуализацията на информацията да се направи 
като при по-горните набори – с падащ панел, от който може да се избере съответното 
класиране и така може да се проследи приема за всяка група. В момента за малките 
набори не могат да се видят всички класирания, а само последните.
Г-жа Бачева : Сега остават малко повече време.
Г-жа  Минчева  :  Необходимо  е  да  решим  дали  ИСОДГ  да  обяви  поредността   на 
желанията или да определи шансовете на детето за прием в ДГ. Досегашната практика 
показва,че родителите допускат грешки като пренареждат желанията си за ДГ,когато 
получат съобщение ,че шансът им е нисък.
Г-жа С.Конакчиева :  Благодаря.  Значи остава  само поредността  на  желанията.  Това 
бяха моите въпроси.
Работата на работната група продължава по т. 2 .
Г-жа М. Иванова- докладва молбите от родители,получени до 24.03.2011 год :

1.  Молба от Борис Николаев Живков - баща на Николай Борисов Живков. Детето е 
родено  2006  година.  Майката  е  болна  от  множествена  склероза.  След  раждането 
болестта на майката се влошава.Детето е ходило на частна детска градина.В момента 
положението  на  семейството  е  тежко.  Молят  да  се  настани  детето  в  ЦДГ  №  113. 
Предоставени са всички документи за детето и ТЕЛК решение за майката.

Комисията: Да се приеме детето в ЦДГ 113.

2.  Молбата  е  от  Виктория  Борисова  Иванова,  майка  на  две  деца  Ивет-родена  2005 
година и  Мелани -родена 2007 година. Голямото дете посещава 22 ОДЗ , малкото има 
7.2  точки  и  не  може  да  влезе  в  детската  градина.  Работи  само  бащата.  Моли  за 
съдействие.

Комисията : По общия ред.



3.  Молбата  е  от  Златина  Григорова,  майка  на  четири  деца:  Антон,  Ники,Адриан, 
Велери.Валери  е роден 2009 година.Семейството живее в общинско жилище. Майката 
моли да настаним Валери в детско заведение в Люлин.

Комисията  :  Да  се  помоли  за  съдействие  директорът  на  ОДЗ  32,  поради  това  ,че 
семейството е многодетно.

4.Молбата е от Мария Абросимова. Молбата е разглеждана в работната група.Бащата е 
студент.По искане на работната група са донесени допълнително документи.

Комисията : По общия ред.

5. Молбата е от Десислава Стоянова Петрова-майка на Емил Десиславов Стоянов,роден 
2009  година.  Бащата  е  неизвестен.Има  предоставено  становище  от  АСП  – 
Връбница.Самата майка е била отглеждана в дом.

Комисията: Детето е в риск. За съдействие да се помоли директорът на ОДЗ № 41.

6. Молбата  е от Надя Стефанова Стефанова, майка на Борислава,която е в първи клас и 
Атина-родена  2009  година.Бащата  отсъства.  Майката  моли  да  се  настани  малката 
Атина в ОДЗ”Елхичка” или ОДЗ „Сърничка.”

Комисията : Да се представят документи, удостоверяващи изложените обстоятелства в 
молбата-становище от АСП.

7. Молбата е от Калинка Янева -майка на Ива Христова Петкова, родена 2009 година. 
Детето  е  с  диагноза  –  увеличен  език.Има  приложени  документи.  Майката  моли  за 
съдействие да се настани детето в детско заведение.

Комисията: За съдействие от ОДЗ № 1.

8. Молбата е от Мария  и Цветомир Дилови. Молят за съдействие за настаняване на 
осиновено от тях дете през май 2009 година. Детето е родено през януари 2009 год.
Г-жа Ел. Христова: Детето е осиновено съвсем малко. Предполага се, че няма проблеми 
в развитието и адаптацията.
Комисията: Детето да се класира по общия ред.

9. Молбата е от Георги Милков Манолов за дете Димитър Манолов, роден 2007 година. 
Детето има таласемия. Има всички необходими  документи.

Комисията : Да се приеме в ОДЗ №41.

10. Молбата е от сем.Чандра Рой за  дете Робин Рой, родено 2007 година. Кандидатства 
за ОДЗ№ 115. Семейството е от Бангладеш. Голямото дете ще бъде прието в училище и 
в момента посещава същото ОДЗ.

Комисията : По общия ред.

11. Молбата е разглеждана на предишната работна група и е от г-жа Халил.Има две 
осиновени деца.На заседание на  работната група изразихме становище ,че майката има 



възможност да ползва отпуск по майчинство. Към днешна дата детето е на 1 година и 7 
месеца. Към септември ще свърши майчинството за второто дете и майката ще трябва 
да избира дали да започне работа или да остане в къщи без доход.
Г-жа Ел. Христова: Да се поиска становище от АСП.
Г-жа Н.Кацарска : Трябва да се вземе принципно решение от Работната група за всички 
родители, които са осиновили деца. 
Г-жа Ел. Христова: Не знам да има такова правно- установено основание, на което да се 
базираме и да дадем общо предимство. Всеки случай е индивидуален, а това е един 
стандартен случай, за много семейства така стоят нещата. Необходимо е становище от 
АСП.

Комисията : Да се предостави становище от АСП, а голямото дете  да се приеме в ОДЗ 
№11

12. Молбата е от Секретарят на румънския посланник Силвио Дамян.Става дума за дете 
Мара Андре Дамян, родена 2006 година. Детето кандидатства за ОДЗ 67,ЦДГ 77,ОДЗ 
18.

Комисията  :  Детето  може да  посещава  и  предучилищна  група  в  училище  ,  или  да 
кандидатства по общия ред.

13.  Молбата  е  от  Росица  Руменова Йорданова,  майка на  детето  Кристиян  Григоров 
Божилов,  роден  2009  година.  Кандидатства  за  ОДЗ  95.  Бащата  излежава  присъда. 
Прилага служебна бележка.

Комисията : Да се предостави на комисията становище на отдел „Закрила на детето”, 
което ще се вземе предвид при разглеждане на случая.

14. Молбата е от Силвия Малинова Трифонова, майка на Марио, роден 2008 година. 
Детето  кандидатства  за  ЦДГ  №24  „Коледарче”.  Мъжът  и  баща  на  детето   Виктор 
Траянов е задържан.

Комисията : Да се предостави становище на отдел „Закрила на детето”,  което ще се 
вземе предвид при разглеждане на случая.

15.  Молбата  е  от  Богдана  Кръстева,  майка  на  детето   Андрей  Кръстев,  роден 2007 
година. Детето е осиновено. Майката е сама.Работи в р-н „Слатина” в МВнР.

Комисията: Детето може да се приеме в ЦДГ №54„ Сбъдната мечта”.

16. Молбата е от Николета Дашева.Осиновила  през 2009 година  дете, което е  родено 
2008 година.Кандитатства за ОДЗ N160, N92, N46. 

Комисията : По общия ред.
17. Молбата е от Галя Руменова Петрова, майка на дете родено на 7.09.2009 година.

Комисията: На база на предоставените документи няма основание да се приеме детето. 
Да кандидатства по общия ред.



18.  Молбата  е  от Евгения Борисова  Казиола ,майка на дет,е  родено 2009 година в 
Солун. Не знае добре български. Искат да останат в България. Майката е преподавала 
в българското училище  в Атина.

Комисията: По общия ред.

19. Молбата е от Пенка Любенова Данаилова, майка на дете Кристиян Атанасов Герчев, 
роден 2009 година.Детето кандидатства за ОДЗ № 78 в Дървеница.

Комисията : По общия ред.

20. Молбата е от Галя Славчева-Симоеш , майка на дете Кристиян Симоеш, роден 2007 
година в Испания. Детето кандидатства  за ЦДГ№15”Щурче” в Бистрица.

Комисията : По общия ред.

21. Молбата е от Албена Апостолова, майка на дете-Александър, родено 2008 година. 
Майката е разведена и живее под наем в ж.к. „Борово”.

Комисията : По общия ред.

22.  Молбата  е  от  Светлана  Драгомирова  ,  майка  на  дете  Мария.  Бащата  е  с  тежка 
операция,след която е нужен дълъг период за възстановяването му. Има представени 
документи. Кандидатства за  ОДЗ № 19  в ж.к. „Младост”.

Комисията : Да се съдейства за ОДЗ №19.

Поради изчерпване на дневения ред, комисията закри своето заседание.
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