Становище
от Евгения Петкова

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.

Направените промени в Наредбата, относно приема на деца с хронични
заболявания (ХЗ), удостоверени с експертно решение на ТЕЛК не би довело до
„Осигуряване на добри условия за осъществяване на приобщаващо образование“,
каквато е една от целите, цитирани в „Мотиви към Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в
подготвителните групи в училищата на територията на Столична община.
Експертното решение на ТЕЛК се основава на % степен на увреждане, което в
повечето случаи е доживотна диагноза и няма нищо общо с хроничните заболявания на
децата, които в една ранна възраст са по-скоро с динамичен характер, търпящ промяна с
напредването на възрастта. Т.е. ако направеното предложение за приема на деца с ХЗ
става единствено посредством експертиза от ТЕЛК, това означава, че на тези деца трябва
да им се признае % степен на инвалидност или с други думи казано, ще инвалидизираме
собствените си деца, за да имат предимство по даден критерий.
Целта на това предложение е ясна – ограничаване броя на фалшивите протоколи
от ЛКК за хронични заболявания, но поставя родителите на деца с реални ХЗ пред избора
детето им да бъде квалифицирано като „инвалид“ и те да тръгнат по дългия и труден път
за издаване на необходимите за това документи, като „освидетелстването на лицата,
явяващи се на ТЕЛК/НЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на
медицинската документация в комисиите“ [1] или да не се възползват от нормативно
даденото им в момента право на преимущество при класирането за детска градина или
ясла, въпреки, че това класиране не се полага по право, а става на случаен, избирателен
принцип, като по този начин се обяснява другото направено предложение, а именно
намаляване на бройката за ХЗ от 5 на 3.
Т.е. изводът, който може да се направи от направено предложение за промяне е,
че Столична община се опитва да инвалидизира / даде степен на увреждане на
собствените си деца, като по този начин направи почти невъзможно класирането им в
СДЯ или ДГ, а не да се бори с недостига на места в социалните заведения,
предприемайки мерки за разширяване на вече съществуващите бази и строителството на
нови модернизирани сгради.

[1]. http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/nelk-i-telk/

