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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,
1. Във връзка с обществените обсъждания и писмените консултации, свързани с
проекта за изменение 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, искам да Ви обърна внимание на един от критериите за
прием на деца в детските градини. Критерият касае само приема в детска градина в първа
градинска група. Съгласно проекта за изменение, а и съгласно сега действащата Наредба,
деца, които са посещавали общинска детска ясла или частна детска ясла, регистрирана в
СРЗИ получават една точка. Считам, че това предимство, което се дава на класираните в
общински детски ясли деца е дискриминационно спрямо всички некласирани, чиито брой
е много по- голям. Липсва житейска логика, децата, които не са приети в общинска детска
ясла, където е ноторно известно, че местата са крайно недостатъчни, да бъдат поставяни в
по- неблагоприятно положение при кандидатстването и в детската градина за първа
градинска група. Не са налице основания, които да аргументират подобно различно
третиране на децата. Нещо повече, по този начин неуспехът да се класира едно дете за
общинска детска ясла, автоматично се превръща и в негов минус при участието му в
класирането за детска градина т.е. факт, за който то не носи вина, а е резултат само и
единствено на късмет, му носи неблагоприятни последици при последващо класиране.
С оглед на това, Ви моля т. 5 от Общите критерии да отпадне в проекта за
изменение 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, тъй като дава необосновано предимство на едни
деца спрямо други.
2.
В тази връзка, но извън коментирания проект на наредба, Ви уведомявам за
практика, за която аз лично не намерих правно основание. Децата, които са класирани в
яслени групи към определена общинска детска градина продължават автоматично в първа
градинска група в същата детска градина. За разлика от коментирания по- горе критерий,
тази практика по- скоро има житейско обяснение. Въпреки това, обаче, претенциите на
България за правова държава, налагат всяко едно подобно действие да бъде съобразено с
нормативната уредба на страната. При липса на изрична норма, която да дава право на
децата от яслени групи към общинска детска градина да се класират автоматично в първа
градинска група, подобна практика е незаконосъобразна.
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