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.
Уважаеми д-р Чобанов,
Коментарът ми е във връзка с предложената промяната за преместване на критериите,
касаещи:
1.Не смятам, че критерият за „брат/сестра“, „близнаци“ и „породени деца“ е
дикриминационен, а по-скоро 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.
Дори по-справедливо би било критерият за „брат/сестра“, „близнаци“ и „породени деца“ е да
бъде преместен в Общите критерии, защото по своята същност това не е социален критерии.
Социални критерии са „болни деца“, „деца със специални потребности“, „деца на починали
родители“, „деца на инвалиди“ и т.н. 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 го-голям от
възрастта на детето, т.е. за прием в детска ясла, например да е 1 година, а за деските градини
срокът да е две, дори три години.
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.
Съгласно Закон за гражданската регистрация 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.
С уважение, Ивана Иванова

