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:
1.Във връзка с изказваните тези за дикриминация за едни или други членове от
Наредбата и правилата за детски ясли и градини, смятам че въобще не може да се говори,
че критерия за „брат/сестра“, „близнаци“ и „породени деца“ е дикриминационен, а поскоро той е справедлив. Повече от нормално е дете, което има брат/сестра в дадена ясла
или градина да има реална възможност, да посещава същото заведение.
Нещо повече… справедливо би било критерия за „брат/сестра“, „близнаци“ и
„породени деца“ е да бъде преместен в Общите критерии, защото по своята същност това
не е социален критерии. Във всички законови и подзаконови норматични актове броя на
лица, в случая деца не е социален критерии. Социални критерии са „болни деца“, „деца
със специални потребности“, „деца на починали родители“, „деца на инвалиди“ и т.н.
Това да имаш брат/сестра в цялото законодателство на Република България не се числи
за социален критерии. Предвид това е целесъобразно този критерий да бъде преместен в
Общите критерии, като в същото време бъде намален процента по социални критерии. A
ако остане в социалните критерии, то този процент да бъде увеличен, в противен случай
критерия „брат/сестра“ би бил символичен и братя/сестри няма да имат никаква
възможност да посещават едно и също заведение.
2.Относно критерия за уседналост е удачно да има, но той не може да бъде гоголям от възрастта на детето, т.е. за прием в детска ясла, например да е 1 година. Трябва
да се прави разграничение между постоянен адрес и настоящ адрес. Постоянен адрес е
адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението.
Постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт
и органите на местното самоуправление. Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее –
Закон за гражданската регистрация.

3: Удачно и даже задължително е в ИСОДЗ да се публикува в раздел новини всеки
път, когато текат обществени консултации, свързани с детските градини и ясли.
Обосновка: Голяма част от родителите следят информационната система, но до малка
част е достигнала важната информация, че отново ще има промени. Колкото повече хора
знаят, толкова повече коментари ще получите. А това може да доведе до там, че да не се
налага всяка година поне по веднъж да се променя нещо по наредбата.
Критериите са за това, за да има разграничаване. Не може всеки критерии за бъде
обявяван за дикриманация спрямо децата – справка Закон за дискриминацията.

С Уважение,
Мария Танева
15.01.2019г.

