ДО
ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО : Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82
по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.

Уважаеми г-н Чобанов,
Отправям следните предложения за промяна в Наредбата, които биха довели до
повишаване на прозрачността на системата и доверието в нея, както и намаляване на
случаите на злоупотреби:
1. Класирането на деца по социални критерии да бъде разделено на две подстъпки:
децата, които отговарят на СК от №7 до №12 вкл. да участват в отделно класиране от
децата, отговарящи на критерии от №13 до №16 вкл.
2. Критерий № 13 да бъде променен на: „дете, което живее в семейство/ домакинство с
родители във фактическо съпружеско съжителство с три и повече деца“. Респ. да отпадне
§ 6 от Преходни и заключителни разпоредби
3. При незапълване на местата за ХЗ в яслените и градински групи, част от тях да се
прехвърлят към свободните места.
4. Родителите да имат право да изберат един от двата критерия, носещ една точка –
местоживеене или месторабота.
5. Да не отпада критерий №6.
6. Да бъде предвидена санкция за родителите, които подават невярна информация при
кандидатстване по социални критерии. Отнемането на невалидни предимства е
недостатъчна санкция.
7. Броят на свободните места в яслите/ детските градини по райони да има корелация с
този на живущите в района деца на съответната възраст.
8. Да бъде предвидена форма за контрол върху броя свободни места, обявяван от
директорите на детските градини
9. Алгоритъмът за прием на децата да бъде подробно и предварително разписан, без да
има промени в хода на самата кампания.
10. Не само първото, но и останалите класирания да се извършват под граждански контрол.
11. След четвъртото класиране, да се оповестява информация за неприетите деца – по
набори и райони.
12. Допълнителният надпланов прием, който се предлага в изменението на наредбата, да
бъде обявен в сайта на исодз, а не да се осъществява само през работната група.
13. По отношение на изискваните документи за самоосигуряващи се лица – да бъде
конкретизирано за какъв период назад е необходимо да бъдат представени документите
за внесени осигурителни вноски.
14. Списъкът на лицензираните ясли и градини да бъде периодично обновяван, независимо
дали системата е в период на класиране.
С уважение:
Калина Тодорова

