Относно: обществени консултации по проект на Система за прием на ученици в първи кла
с в общинските училища на територията на Столична община, публикуван на официалната
страница на Столичната община, на адрес: https://www.sofia.bg/web/guest/project-system-for-a
dmitting-first-class

Уважаеми д-р Чобанов,
Уважаеми колеги,

По повод провеждащите се обществени консултации по проекта на Система за прием на у
ченици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изразява
м несъгласието си с формулирания водещ критерий „уседналост“, с оглед неговия характер,
явяващ се дискриминационен и непропорционален на целите, към постигане на които е на
сочен, и отправям на вниманието Ви следните предложения:

1. Да бъде запазен приоритетът на родителското желание за прием в училище, пред всичк
и останали критерии.

2. Териториалният обхват на прилежащия район да съвпада с този на

административния р

айон.

3. Териториалният обхват на прилежащите райони да бъде оформен освен като текстово, и
като графично приложение към Системата.

4. Многодетството, независимо от възрастта на децата, да съставлява допълнителен критери
й, като социален бонус на родителите, родили и отгледали повече от две деца.

5. Местоработата да съставлява критерий, равностоен по тежест на критерия за уседналост.

6. Предвиждане на възможност подаването на документи за кандидатстване, също както и
записването в първи клас, да може да бъде извършвано и от пълномощник.

7. Предвиждане на възможностите за достъп до списъците на приетите първокласници във
всяко училище посочени в Становище рег. № П-1001/10.02.2016 г. от 06.06.2016 г. на Комиси
ята за защита на личните данни.

Необходимо е да бъде посочено, че позоваването в доклада и мотивите към проекта на С
истема за прием на ученици в първи клас на територията на Столична община, на Решени
е № 4631/11.07.2017 г. по адм. д. № 3417/2017 г. по описа на Административен съд София-г
рад, е юридически неиздържано предвид обстоятелството, че това решение не е влязло в
сила, като обжалвано по реда на касационното обжалване по АПК пред Върховния админи
стративен съд. За разглеждане на касационната жалба е образувано

адм. д. № 10466/2017

г. по описа на ВАС, трето отделение, обявено за решаване на 17.01.2018 г.

Въвеждането на силно рестриктивното и дискриминационно изискване за уседналост като в
одещ критерий за прием, съчетано с предстоящото отпадане на задължителността на това
изискване по отношение на етническите малцинствени групи /проект на Наредба за допълн
ение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образо
вание/ и с липсата на обективна възможност за избор между две и повече училища, затвъ
рждава

убедеността относно необходимостта да бъде оспорена незабавно, по реда на чл.

185 и сл. от АПК, разпоредбата на чл. 43 от Наредба № 10 от 2016 г. за организацията на
дейностите в училищното образование, поради противоречието й с конституционни принци
пи и разпоредби, с принципите на съразмерност, последователност и предвидимост, уреден
и в АПК, както и с разпоредбите на Закона за защита от дискриминация. При възпроизвеж
дането на разпоредбата на чл. 43 от Наредбата в текстовете на Системата за прием в пър
ви клас се създават предпоставки за оспорването й на същите основания.

Р. Димитрова,
родител на бъдещ първокласник

