На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община.
Относно: Обществени консултации по 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., изм. и доп. /отстраняване на техническа грешка/ –
Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол №
58 от 26.07.2018 г.
Коментар във връзка с предложената промяната за преместване на критериите,
касаещи:
Брат/ сестра, посещаващи детската градина/училището, когато двете
деца едновременно ще посещават съответната детска градина/училище (нов критерий
6);
Деца-близнаци (нов критерий 7);
Деца, родени с разлика до 2 години /не се прилага за деца близнаци/
(нов критерий 8)
Към общите критерии за кандидатстване.
С Решение No 510 по Протокол No 58 от 26.07.2018 г. беше увеличен делът на
местата за прием на деца по социални критерии, като мотивите за това решение касаят
включването на горе описаните критерии в списъка на социалните критерии. В настоящото
предложение за изменение и допълнение утвърденият дял се запазва и същевременно
съответните критерии (стари 14,15 и 16, съответно нови 6, 7 и 8) се прехвърлят към общите
критерии. Така създалата се ситуация допълнително намалява шансовете за прием на първите
деца в семействата и на следващите деца в семейство с разлика по-голяма от 4 години и поставя
тези семейства в силно неблагоприятна ситуация спрямо семейства с две (или повече) деца с
разлика по-малка от 4 години. Връщането на критерии 6, 7 и 8 в общата опашка ще направи
невъзможен приема на първи деца в яслени групи в голяма част от детските градини и ще
наруши принципа на равнопоставеност при кандидатстване по общи критерии на всички деца.
Тези критерии, при равни други условия, осигуряват предимство на семейства с 2 и по
вече деца с малка разлика във възраста, а в същото време семейства с 2 и повече деца с разлика
над 4години между децата не получават предимство, въпреки че условните усилия за
отглеждане на 2 деца са сходни от гледна точка на логистика и разходи. При такова разделение
няма рационално обяснение поради каква причина поредността на децата или разликата във
възрастта носят предимство при разлика от 4 години, а при разлика от 5 години между децата не и се създава усещане за обществена несправедливост.
Бих искала да напомня, че предложение за връщане на горе упоменатите критерии в
общите такива беше отхвърлено при предходните обществени консултации по Доклад с рег. №
СОА18-ВК66-3983/05.06.2018 г. с мотив цитирам: „Не се приема. В случай, че социалните
критерии No 13, 14,15 и 16 бъдат прехвърлени в общите критерии, съществува опасност от
неравностойно третиране между тях и семействата с едно дете.“ (препратка към: „ОБОБЩЕНА
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА
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“. Както е видно, настоящото предложение е в пълно противоречие на
Вашето становище от преди 6 месеца, когато подобна промяна е смятана за поставяне в
неравностойно положение на една голяма група деца.

С цел възстановяване на равните шансове за прием на всички деца, без значение тяхната
поредност в семейството или възрастовата разлика между отделните деца в едно семейство,
като същевременно се запази съществуващото преимущество за брат/сестра, посещаващи
детското/учебното заведение, деца-близнаци и породени деца, предлагам следното:
Предложение 1: Отмяна на преместването на критерии 6, 7 и 8 към общите критерии и
тяхното запазване като социални критерии, или
Предложение 2: Преразпределяне на квотата от 40% по социални критерии по следния
начин:
Обособяване на квота от 20% за класиране по социални критерии, съгласно
определените в момента такива, и
Обособяване на нова група, включваща критериите касаещи брат/сестра в същото
учебно заведение, породени деца и деца близнаци, която да има квота от 20%. Така ще
се преодолее проблемът с изместване на тази група деца в дъното на опашката по
социални критерии, поради по-малкото точки, които критерии 6, 7 и 8 носят в сравнение
с останалите социални критерии.
Запазване на квотата от 60% за кандидатстване по общи критерии, предвид факта,
че децата, кандидатстващи по социални критерии имат допълнителна възможност за
прием, като участват в кандидатстването по общи критерии на равно основание с всички
останали деца.
Надявам се, че предложенията ми ще бъдат разгледани и призовавам към
възстановяване на равните шансове за прием на всички деца, както и към увеличение на
мерките за преодоляване на проблема с недостига на свободни места.
С Уважение,
Доника Симеонова
08.01.2019г.

