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Subject: Становище на Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община

Уважаеми г-н Чобанов,
Във връзка с обявения за обществено обсъждане Проект на Система за прием на
ученици в първи клас
Проектът както е обявен в сайта на столочна община е Система за ВЪДВОРЯВАНЕ на
ученици в първи клас, и е в нарушение на разпоредбите на Европейската Конвенция за
правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС).
Съобразно чл.14 от Конвенцията упражняването на правата и свободите, предвидени в
конвенцията, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана поспециално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения,
национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство,
имущество, рождение или друг някакъв признак.
Въвеждането на други признаци като местоживеене и уседналост изрично споменати в
конвецията като " друг някакъв признак " и въведен като критерий, се явявава
като дискриминация в смисъла на чл.14. на ЕКЗПЧОС. Премахването на досегашните
признаци като деца в неравностойно положение, деца от многодетни семейства и пр. и
механичната подмяна с признака уседналост, ярко противоречи с духа на Европейската
Конвенция за правата на човека и основните свободи. Обосновано предположение е,
че Висшата Административна Прокуратура повторно ще се самосезира и ще извърши
нова проверка на системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на Столична община, като в хода на проверката ВАП констатира, че при
голям брой кандидати за прием в първи клас са дискриминирани по " друг някакъв
признак " въведен от СОС като местоживеене и уседналост в смисъла на чл.14. на
ЕКЗПЧОС. Обявените критерии са система за дискриминация на подрастващи деца и
родителите им, по признак уседналост и местоживеене, което е реабилитиране на
тоталитарните социални модели на жителство и в по далечен исторически аспект,
отреченото и заклеймено като вид робство крепостничеството и свързаноста
на крепостнитите селяни с географска територия. В Резолюция 1418 (2006) на
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа "Необходимост от международно
осъждане престъпленията на тоталитарните режими" са заклеймени репресивно
командните методи на тоталитарните режими, които сякаш са възкръснали в Проекта
за система за ВЪДВОРЯВАНЕ на ученици в първи клас. Използването на командно
репресивни мерки за въдворяване на деца в първи клас е чисто административен акт,
аналогичен с административната процедура по въдворяване на деца в детските
педагогически стаи в трудово-възпитателни училища ,без отчет за желаниеята на
самите деца, мнението на родителите за бъдещето развитие на децата и човешките
права за личен избор и свобода на придвижване, което е репресия както върху цели
групи хора георафско ситуирани така и репресия срещу отделния гражданин и човек,
нарушавайки конституционните му права. Наложително е да се отрече
административно репресивния команден подход, като се отменят всякакви
репресиращи критерии за прием. И да се даде на гражданите възможност да упражнят
правата си за личен избор, гарантирани от Конституцията. Да се върне системата за

лично подаване от родителя на място, на документите на детето, като за класиране се
ползва единствено номера на входящата молба, което е най-явното доказателство за
изпълнение на желанията на родителите и зачитане на техните права. Ако нямаш
безкористно желание не би и намерил за необходимо лично да подадеш документите
на детето си и, даже не би и отишъл да се влееш в листата на чакащите.
С уважение: Г.Касабов

