На вниманието на: доц.д-р Тодор Чобанов – зам.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., 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.

СТАНОВИЩЕ
Според чл.18, критерий 4 от Наредбата, се полагат 2 точки за родител, който е
студент на територията на Столична община. Това обаче ощетява децата при които
единият родител на детето работи на територията на Столична община, а вторият
родител (съпруг) е студент на територията на друг град в Р.България (Благоевград,
Шумен, Варна, Хасково, В.Търново и др.). Видно от изложеното е, че доходите в
семейството се получават само от един родител. В същото време вторият родител не е
свободен през деня и не може да се грижи за детето. В това затруднено положение на
семейството, детето допълнително се ощетява като не му се полагат 2 точки за родителстудент и съответно шансът му за класиране в общинска детска градина е почти нулев.
С оглед изложеното по-горе, правя следното предложение:
Предложение 1: Чл.18, критерий 4 да се промени на „Родител, който е редовен
студент във ВУЗ“ (т.е.да се премахне текстът „на територията на Столична
община“) – критерий 4 да стане подобно на критерий 3, където няма ограничение
за територията, на която се намира местоработата на родителя.
Допълнително, смятам, че изменението в чл.18, критерии 6, 7 и 8 (след
изменението) ощетява децата, които нямат брат/сестра. Разбирам, че за отглеждането
на 2 и повече деца се изискват повече грижи и усилия, но ако се погледне статистика от
миналите години ще се установи, че за повечето общински детски градини на
територията на Столична община, за класиране по общ ред се прави жребий между
децата с най-много точки. Децата, които имат брат / сестра с разлика до 2 години, тази
година ще са децата с най-много точки. Това оставя децата без брат/сестра с почти
нулев шанс за класиране.
Ето защо правя следното предложение:
Предложение 2: Критерии 6, 7 и 8 да се преместят в раздела със Социални
критерии.
Искам да изразя и подкрепата си за изменението на чл.14, ал.8, в който броят
на свободните места за деца с хронични заболявания е намален от 5 на 3. Не
оспорвам факта, че деца с хронични заболявания са в неравностойно положение и
трябва да бъдат класирани с преимущество. Освен тези случаи обаче, се наблюдава и
умишлено представяне на фалшиви документи за хронични заболявания на дете от
страна на родителите. Причината за това, според мен, е повечето свободни места за

деца с хронични заболявания спрямо броя деца, които кандидатстват по този критерий
в сравнение с броя на свободни места по общ критерий спрямо кандидатстващите деца
по общ критерий. Намаляването на броя свободни места за хронични заболявания ще
доведе до по-голяма равномерност и съответно, до по-честно класиране на всички деца.
Искам да обърва внимание и на нещо, което не е свързано пряко с Наредба за
изменение и и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и
в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
На страницата на ИСОДЗ, в раздел Начало и в раздел Новини не е споменато за
провеждането на обществена консултация. Целта на такава консултация, трябва да бъде
получаването на обратна връзка от възможно повече заинтересовани лица и вземането
под внимание на техните становища и коментари. Във връзка с това, правя следното
предложение:
Предложение 3: Информация за обществена консултация да се публикува на
страницата на ИСОДЗ, в раздел Начало, Новини и Календар.
В заключение, мога да посоча, че докато местата в детските градини не достигат,
винаги ще има ощетени деца, независимо какви са критериите. Ето защо, според мен, е
необходимо Столична община да предприеме мерки за увеличаване на местата в
детските градини.
Моля предложенията ми да се вземат предвид!
Благодаря за отделеното време!

Дата: 11.01.2019

С уважение: Гергана Николова

