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Относно:

Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини
и в подготвителните групи в общинските училища на територията
на Столична община

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЧОБАНОВ,
Във връзка с общественото обсъждане на проект на Наредба за прием на
деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община, в определения срок
представяме становището на СНБМ.
Предлагаме да бъдат направени следните промени в предложената
Наредба:

Чл. 11, ал. 15 При две последователни класирания по първо
желание, за които родителят/настойникът не е записал детето или не е
подал заявление до директора на детската градина/училището, че не желае
да запише детето, губи правото да кандидатства до началото на
следващата кампания.
Да се въведе санкция и срещу продължителното незаписване на дете с
отказ със заявление до директора.
Напр. При три последователни класирания по първо желание, за които
родителят/настойникът не е записал детето дори и да е подал заявление до
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директора на детската градина, че не желае да запише детето, губи правото да
кандидатства до началото на следващата кампания.

Чл. 11, ал. 6 Детските градини/училищата са длъжни да
приемат в група до 3 деца със специални образователни потребности.

Чл. 11, ал. 7 В случаите, когато на територията на населеното
място няма друга група, която да осигурява същото по вид образование,
броят на децата в конкретната група в детската градина/училището може
да бъде по-голям от посочения в чл. 11, ал. (6) от Наредбата, след
разрешение на началника на РУО – София-град. Предложенията за
увеличаване броя на децата се правят от Екипа за подкрепа за личностно
развитие в детската градина/училището, а когато не е формиран от
Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности.
В Доклада до Председателя на Столичния общински съвет е записано:
„Съгласно изискванията на чл. 192 от Закона за предучилищното и
училищното образование детските градини и училищата са длъжни да
приемат деца със специални образователни потребности. Предвид това в
новата Наредба са разписани редът и начинът за прием на деца със
специални образователни потребности в общинските детски градини и
подготвителните групи в училищата, което ще се извършва чрез
информационната система.”
В чл. 11, ал. 6 и ал. 7 това не е уредено и не е регламентиран начина на
прием на деца със СОП чрез системата.
Считаме че приема на деца със СОП (съгл. чл. 192 на ЗПУО) трябва да
се извършва по общия ред за прием и класиране, като за тези деца в чл. 15 от
Наредбата бъдат определени допълнителни точки.

Чл. 11, ал. 8 Децата с хронични заболявания се приемат в
детските градини/училищата от комисия, назначена със заповед на
директора на детската градина/училището. В комисията задължително
участват медицински специалист от образователната институция,
представители на Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, на Обществения съвет и при необходимост представител на Столична регионална здравна инспекция. Броят на децата
с хронични заболявания е до 5 в група, като информация за записаните се
отразява в ИСОДЗ и ПГУ.
Тази разпоредба в предложения за обществено обсъждане проект за
Наредба противоречи на закона.
Моля да имате предвид следното:
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1. В чл. 21, ал. 2 на отменения Закон за народната просвета и чл. 26, ал.
2 на отменения ППЗНП, до влизане в сила на Закона за
предучилищното и училищното образование, приемът на деца със
специални образователни потребности и/или хронични заболявания
беше регламентиран изрично като задължение на детските
градини.
2. В действащия Закон за предучилищното и училищното образование
(ЗУПО), в сила от 01.08.2016 г. е регламентиран единствено приемът
на деца със специални образователни потребности (чл. 192 ).
Законодателят не е предвидил специални правила за прием на деца
с хронични заболявания, такива в риск или с изявени дарби. За
такива деца, както и за деца със СОП, съгласно чл. 187 от ЗПУО се
дължи допълнителна подкрепа за личностно развитие, доразвита
детайлно в Наредбата за приобщаващото образование. Приемът на
деца с хронични заболявания и такива с изявени дарби не е законово
уреден като изключение. Съгласно действащата нормативна уредба
няма правно основание този прием да се различава от приемът на
останалите деца, с изключение на децата със СОП.
Категоричното ни становище е, че чл. 11, ал. 8 от проекта на Наредба
за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи
в общинските училища на територията на Столична община следва да
отпадне, съгласно изискванията на закона.
В случай че тази разпоредба не отпадне или се приеме друга, която
отново противоречи на повече от един закон от вътрешното за Република
България право, ще бъдем принудени да оспорим наредбата по реда на чл. 185
и следващите от АПК.
Обръщаме внимание и на действащия Закон за нормативните актове Чл.
15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.):
(1) Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на
другите нормативни актове от по-висока степен.
(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако нормативен акт противоречи на
регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът.
(3) (Предишна ал.2 - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако постановление, правилник,
наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен,
правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Чл. 11, ал. 12 След всяко класиране, в
публикуват списъци на класираните деца

ИСОДЗ и ПГУ се

В предложения проект за Наредба никъде не е уредено как се публикуват
списъците с класирани деца със СОП и ХЗ.
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Чл. 12, ал. 2 ... Представят се оригинали на удостоверението за
раждане на детето и лични карти на родителите/настойника, като
ксерокопията остават в детската градина/училището.
Комисията за защита на личните данни се е произнесла, че копия от тези
документи не следва да се събират и съхраняват.

Чл. 12, ал. 6 Дете, класирано чрез ИСОДЗ и ПГУ не се записва,
ако директорът на детската градина/училището установи, че
родителят/настойникът е заявил критерии, за които не могат да бъдат
представени съответните документи. Детето може да кандидатства
отново по общия ред на следващо класиране.
Да се въведе санкция срещу продължителното заявяване на критерии,
които не могат да се докажат.
Напр. При установяване от страна на директор/директори на детската
градина/училище, че родителят/настойникът е заявил критерии, за които не
могат да бъдат представени съответните документи, в следствие на което два
пъти е отказано записване, детето губи правото да кандидатства до началото
на следващата кампания.

Чл. 12, ал. 8 В детските градини постъпването на децата,
класирани за прием през новата учебна година, се извършва поетапно, но не
по-късно от 90 дни за яслени групи и 60 дни за градински групи, считано от
15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания
срокът започва да тече от датата на записване на децата. При неспазване
на този срок и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ
невъзможността детето да посещава детска градина, незаетото място
остава свободно за следващо класиране. Родителят/настойникът губи
правото си за кандидатстване в съответната детска градина до началото
на приема за следващата учебна година.
Сроковете 60/90 дни да бъдат намалени на 30/60 дни.

Чл. 13 Преместване
В проекта на наредба не е определен редът за преместване на деца със
СОП.
Децата със СОП могат да се преместват по реда на чл. 144, ал. 3 от
Наредбата за приобщаващото образование.


В настоящия проект за Наредба липсва текст отнасящ се за срока,
в който деца посещаващи ДГ и приети в нова ДГ с прием от септември, могат
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да продължат да посещават настоящето. (Подобно на чл. 10, ал. 3 от сeга
действащата Наредба).

Чл. 15 Критерии
ОК3 Необходими документи за доказване: За самоосигуряващи се
родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски,
преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП.
Да се уточни кой е самоосигуряващо се лице – т.е. лице, което се е
регистрирало като такова.
На сайта на НАП е записано следното: „Ако упражнявате трудова
дейност на едно от изброените основания, тогава сте самоосигуряващо се лице
и задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване и ДЗПО в
универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) са изцяло за
ваша сметка.”
Да се установят основанията и да се приложат за самоосигуряващите се
лица.
В последните години се установяват случаи, при които директор на ДГ
приема и плащания по граждански договор, като доказателство за
самоосигуряващо се лице.
ОК6 Дете на почасова организация в посещаваната общинска детска
градина най-малко 6 месеца преди записване – 1 т.
Необходими документи за доказване: Удостоверява се от ИСОДЗ и
ПГУ. /Приложим единствено при кандидатстване в детска градина/
Предлагаме този критерий да бъде приложим
кандидатстване в посещаваната детска градина.

единствено

при

СК12 Дете в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви "б" и "в"
от Закона за закрила на детето.
В § 1, т. 6 от Допълнтелните разпоредби на ЗПУО е дадена дефиниция за
„Дете или ученик в риск". Би следвало Наредбата по отношение на СК12 да се
позовава на § 1, т. 6, букви „б” и „в” от Допълнтелните разпоредби на ЗПУО,
детските градини и училищата са образователни институции.
СК13

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече

деца.
Необходими документи за доказване: Оригинал на удостоверение за
постоянен/настоящ адрес на родителите/настойниците
Следва да се конкретизира за удостоверението за постоянен адрес на
дете живеещо в домакинството, ако някой от родителите е различен.
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Чл. 16, ал. 2 В случай, че родител/настойник на дете, класирано
за определена детска градина/училище не е записал детето си, но е подал
заявление до директора на детската градина/училището, че не желае да
запише детето, точките по първо, второ и трето желание се запазват за
следващото класиране.
Да кореспондира с предложените санкции за незаписване в чл. 11, ал. 5.
Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна или
разширена дискусия, като вярваме, че спазването на законността ще надделее
и ще бъде реализирано на практика.

гр. София
01.02.2018 г.

С уважение,
Веселина Гачева
Председател на УС на СНБМ
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