На вниманието на доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за прием на
деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

На основание чл. 14., ал. 1 и чл. 15 от Наредба за реда и начина за провеждане на
обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол №120/11.10.2007 г. на СОС,
бих искал да изразя своето
СТАНОВИЩЕ
по така направения проект на Наредба за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община, а именно
1. Възразявам срещу така предложените разпоредби на чл. 15. от Раздел III в
частта “Общи критерии“ на проекта на наредба като
ПРЕДЛАГАМ
да се добави допълнителен общ критерий под номер 7, който да бъде „Постоянен
или настоящ адрес на територията на административния квартал на детската
градина/училището на поне единия от родителите/настойниците от поне 2 години– 1 т.“
МОТИВИ
При приемане на така предложените общи критерии по чл.15. от Наредбата за
редица по-изолирани транспортно и географски софийски квартали каквито са доста от
кварталите в район Витоша, кв. Горна баня в район „Овча купел“ и др. се създава
парадоксална ситуация и излишно напрежение сред родителите в квартала, породено от
това, че в някои случаи (какъвто е случая с ДГ 164 „Зорница“ в кв. Горна баня)
единствената детска градина в квартала е запълнена основно с деца от други квартали, а
родителите от квартала са принудени да кандидатстват в други квартали от
административния район. Напрежение поражда и факта, че в квартал като Горна баня няма
дори директен градски транспорт до съседните квартали в района в които родителите могат
да кандидатстват за място в детска градина. Въвеждането на уседналост от 2 години ще
намали драстично практиката на изваждане на удостоверения за настоящ адрес
непосредствено преди кандидатстването и класиранията.
Не по-малко значим негативен ефект от кандидатстването и записването на деца в
детски градини разположени в различен от техния квартал е излишното и допълнително
натоварване на транспортната и екологична система на града, което също е изведено като
водещ проблем за столичния град и СО активно разработва редица мерки в тази насока. В
тази връзка, приемането на такъв допълнителен общ критерий би спестил много вредни
емисии и излишен трафик по пътната инфраструктура на града, което може лесно да се
измери количествено като ефект.
С приемането на така предложените от мен промени, ще се даде справедливо
предимство на родителите от квартала, които кандидатстват за градина в същия и ще спести
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излишно транспортиране много деца и родители до съседни квартали при наличие на
детска градина в техния квартал.
2. Възразявам срещу така предложените разпоредби на чл. 15. от Раздел III в
частта “Социални критерии“ на проекта на наредба и по-специално критерий
16, който гласи: „Деца, родени с разлика до 2 години“ получават 1 т. като
ПРЕДЛАГАМ
Критерий 16 от чл.15. Раздел III на проекта на наредбата да бъде променен на Деца,
родени с разлика до 16 години – 1 т.; или Дете, което живее в семейство домакинство с 2
деца – 1 т. или да отпадне напълно като критерий.
МОТИВИ
Обосновката за несъстоятелността на този критерий е свързана с това, че няма
никаква социална роля на критерия и той всъщност автоматично се прехвърля от групата на
Допълнителните критерии от предишната все още действаща наредба. Към момента този
критерий може да има социална роля и да бъде като социален такъв само, ако се увеличи
разликата между двете деца, тъй като не може да бъдат дискриминирани всички родители,
които имат 2 непълнолетни деца с по-голяма разлика от 2 години. Родители с две деца с
разлика от 3, 4 и т.н. години не са по-малко социално привилегировани от родители с две
деца с разлика под 2 години. Отчитайки демографската ситуация в страната, този критерий
противоречи на националната демографска стратегия, която предвижда стимулиране на
двудетния семеен модел, но която не стимулира раждането на деца с по-малка разлика от 2
години и никъде не е записано предвиждането на такова по-специално отношение. В тази
връзка, моля или да се изключи въпросния критерий или да се прецезира съобразно
посочените по-горе обосновки.
3. Възразявам срещу така предложените разпоредби на чл. 11. (8) от Проекта на
наредба като
ПРЕДЛАГАМ
Текстът на чл. 11. (8) от Проекта на наредба да бъде прецизиран на:
Децата с хронични заболявания се приемат в детските градини/училищата чрез
предварително кандидатстване в системата на ИСОДЗ като участват в отделно трето
класиране за до 5 места в група като кандидатстването и класиранията се извършват
паралелно на тези по Общи критерии и Социални критерии и критериите по които се
извършва са идентични на тези, които са разписани в чл. 15. от Раздел III в частта
“Общи критерии“ на проекта на наредба.
МОТИВИ
Чрез така предложената методология на кандидатстване и записване на деца с
хронично заболяване ще бъде гарантиран най-справедливо и най-публично процесът на
приемането на тези деца в градината като ще се елиминира субективния фактор, който ще
произтича при вземането на решения от предложената Комисия. При този предложен
вариант на чл. 11., ал. 8. от наредбата ще се гарантира, че при кандидатстването на повече
от 5 деца с хронично заболяване за дадена група ще се извърши класиране по найсправедлив за децата и родителите начин, който ще отчита местоживеенето на
родителите/децата, имайки предвид т. 1. от становището – ще се дава предимство и на
децата от квартала, както и дали имат друго братче/сестриче в градината. При сега
действащата наредба се дава подобно право на всяко детска градина, която определя

критерии за класиране на деца с хронични заболявания приети на Педагогически съвет и
най-често използваните такива са именно местоживеене на родителите/децата в района,
друго братче/сестриче в градината и за съжаление не толкова често – местоживеене на
родителите в квартала. С промените в наредбата на практика се отнема възможността нито
един от тези по-горни критерии официално да бъдат прилагани при приема на деца с ХЗ, а
да се отчитат други субективни фактори решени от новосъздаващите се комисии за целта.
Считам, че най-целесъобразно за родители/деца е приемането на тези деца с ХЗ да става
чрез прилагането за тях на общи критерии и да се отчитат в най-голяма степен посочените
по-горе 3 критерия.
С така предложените промени за приема на деца с ХЗ на практика се оставя огромна
възможност, в детските градини да постъпват деца със хронични заболявания от различни
квартали, различни райони и дори населени места в детските градини, което не е
целесъобразно нито за децата, нито за родителите и е отново във връзка с т. 1. от
Становището. Също така, чрез приемането на моето предложение и публичното
оповестяване на децата със ХЗ и критериите по които ще са приети, ще бъдат стопирани
всякакви опити за спекулиране по темата по какви критерии и как са приети определени
деца с хронични заболявания и кога и защо е давано предимство на определени такива.
Накрая бих искал да отправя благодарности за отправената възможност за
изразяване на становище по проекта на наредбата и се надявам в максимална степен да
бъдат отразени моите предложения по нея.
С уважение,
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