ДО
МИРОСЛАВ БОРШОШ
Заместник- кмет на Столична община

СТАНОВИЩЕ
от
АНТОНИНА

КЕНОВА

Относно: Обществени консултации по приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в
общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община, с която да се отмени НАРЕДБА за
прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните
групи в общинските училища на територията на Столична община, Приета с Решение № 627
по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г., изм. - Решение № 695 по Протокол №
41 от 14.10.2021 г., изм. - Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI
тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 7.04.2022 г. по
адм. дело №77/2022 г., пето отделение на ВАС.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРШОШ,
Предлагам следните изменения в текста на проекта на наредба:
1. Към чл. 8 да се добавят ал. 1 и ал. 2, както следва:
1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение
и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през
учебната година от 15 септември до 14 септември включително на
следващата календарна година.
2) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение
и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа
на ден преди обяд през учебната година от 15 септември до 14 септември
включително на следващата календарна година.
Мотиви: Да бъдат избегнати различни тълкувания от училищата на територията на
СО, които сформират следобедни полудневни групи, сутрешни полудневни групи с
продължителност 3-4 астрономически часа или целодневни/полудневни групи с
край на 31.05. ЕРС, който държавата отпуска за деца в ПГ е за 12 месеца и съвсем
неоснователно в училищата ПГ не работят от 31.05 до 15.09.
2. Чл. 13.
(1) “Свободните места за прием в общинските СДЯ, ДГ и ПГ в общинските училища
се определят от директора на СДЯ, ДГ и училище и се обявяват съгласно графика

на дейностите. Графикът на дейностите се публикува в срок до 31 януари на
съответната година на сайта на Системата.”
Да стане:
“Свободните места за прием в общинските СДЯ, ДГ и ПГ в общинските училища се
определят от директора на СДЯ, ДГ и училище без да бъде надвишаван
нормативът за максимален брой деца в група, определен в Приложение № 7
към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование и се обявяват съгласно графика на
дейностите. Графикът на дейностите се публикува в срок до 31 януари на
съответната година на сайта на Системата.”
Мотиви: Да се прекрати практиката на претъпкани групи в нарушение на Наредбата
на МОН.
3. Чл. 15, ал 2 да придобие следната редакция:
“(2) При записване родителят/настойникът удостоверява въведените от него данни
в заявление, предоставено от директора на общинската СДЯ/ДГ/общинското
училище. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето,
документи за самоличност на един от родителите/настойника (лични карти, карта
на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните и
други документи, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато
не могат да се удостоверят служебно).”
Мотиви: Пректратяване на практиката личната карта на единия родител да се носи
от другия в детското заведение. Родителите фигурират в удостоверението за
раждане и да удостовериш,, че си родител с лична карта не е нужно. Нужна е все
пак поне една, за да се удостовери кой реално записва детето.
4. Чл. 15, ал.(10) да придобие следната редакция:
”Постъпването на деца в общинска СДЯ/ДГ, класирани за прием през новата учебна
година, с изключение на децата в задължителна предучилищна възраст, се
извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслена група и 30 дни за градинска
група, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи
класирания след 15.09 сроковете започват да текат от датата на записване на
децата. В случай, че детето не постъпи в общинската самостоятелна детска
ясла/детска градина в определените срокове, незаетото място остава свободно за
следващо класиране. Родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в
съответната СДЯ/ДГ до началото на приема за следващата учебна година. Детето
може да участва в следващо класиране, като допълнителните точки за поредността
на общинските самостоятелни детски ясли/детски градини според желанието на
родителите по низходящ ред се намаляват с една точка.”

Мотиви: Неясни и с различни тълкувания са сроковете за постъпване на деца,
записани на текущи класирания преди 15.09.
5. Чл. 21. “След приключване на класиранията, извършвани през месеците май и
юни за съответната учебна година се приемат деца в следните случаи:
(1) Дете без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни,
лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, или
детето е останало без тяхната грижа;
(2) Дете, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго
нехуманно или унизително отношение, или наказание в/или извън семейството му;
(3) Дете в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално,
интелектуално и социално развитие;
(4) Дете, чийто родител/родители изтърпяват наказание "Лишаване от свобода";
(5) Дете, чиито родител/родители работят в общинска самостоятелна детска ясла
и/или общинска детска градина. Трудовата заетост на родителите се удостоверява
със заверено копие на трудова книжка или заверено копие на трудовия договор.”

Да придобие следната редакция:
Чл. 21. “След приключване на класиранията, извършвани през месеците май и юни
за съответната учебна година се приемат деца в следните случаи:
(1) Дете без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни,
лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, или
детето е останало без тяхната грижа; осиновени или приемни деца (осиновени
и приемни деца има целогодишно и въпреки повечето точки, при липса на
места, те няма как да бъдат приети. Често пъти тези деца имат огромна
нужда от социализация)
(2) Дете, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго
нехуманно или унизително отношение, или наказание в/или извън семейството му;
(3) Дете в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално,
интелектуално и социално развитие; -ал. 3 да отпадне изцяло. (Написано е много
общо и предполага поне 10 000 заявления за прием по тази алинея)
(4) Дете, чийто родител/родители изтърпяват наказание "Лишаване от свобода";
(5) Дете, чиито родител/родители работят в общинска самостоятелна детска ясла
и/или общинска детска градина. Трудовата заетост на родителите се удостоверява
със заверено копие на трудова книжка или заверено копие на трудовия договор.”
Не става ясно какъв ще е редът за прием на тези деца. Отново ли ще има
работна група със заповед на Кмета или може би такава към СОС? При всички
случаи следва да има вид комисия, за да се избегнат дългогодишни

злоупотреби с приема преди 2018 година. В една група не следва да има
повече от 1 дете по чл. 21 от наредбата. Какъвто и да е редът, следва да бъде
ясно описан в наредбата и да не оставя вратички за тълкуване.

6. Коментар по чл. 18, критерий 5:
Тази така спорна точка за посещение на СДЯ следва да бъде внимателно и
задълбочено анализирана. Дали да се премахне, дали да остане, дали децата от
детски градини с яслени групи да кандидатстват отново, както кандидатстват
децата от СДЯ за първа група, е редно да почива на анализ, който Столична
община да извърши. Дискриминация е децата с късмет в яслена възраст да
имат осигурено място до първи клас, а тези без късмет да бъдат обречени на
частна
услуга
по
нежелание.
Безумно е деца в частни ясли да получават точка, но такива в частни детски
градини с яслени групи- не. Това е един порочен кръг, който очевидно не е на
дневен ред, предвид текстовете на наредбата, но аз се чувствам длъжна отново да
спомена.
Контролът от страна на Столична община, в частност дирекция “Здравеопазване”,
относно брой записани деца в частните ясли с точка и подаването на същите към
СО, трябва да се засили.

Благодаря за съвместната работа,
С уважение,
Антонина Кенова
05.09.2022 г.

