Subject: На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в
подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от
Столи

Уважаема г-жо Угренова,
Уважаеми г-н Чобанов,
Приложено ви изпращам личното ми становище относно Изменение и допълнение на
Наредбата 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., изм. (отстраняване
на техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. –
Решение № 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г. Бележките ми
са свързани по някои от така предложените критерии и промени, както следва:
•Критерий 1 (нов): постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците
на територията на административния район, в който се намира детската
градина/училището и не е променян преди подаване на заявлението:
-през последните над 3 г -4т.
през последните 1 до 3 г-3т.
през последната 1 г-2т.
Частично подкрепям промяната като принцип за въвеждане на уседналост, но не и на
ниво „административен район“ и не, ако не се въведе миркорайониране. В противен
случай, мярката не би имала желания ефект и не би променила изобщо ситуацията при
кандидатстване, която поставя в неизгодна позиция родителите, които през целия си
съзнателен живот са живели в района на детската градина и нямат предимство при
кандидатстването за нея.

•Критерий 2 (нов):постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците
на територията на Столична община, който не е променян преди класиране:

--през последните над 2 г -3т.
--през последнате от 1 до 2 г -1т.

Подкрепям промяната, но считам, че за по-голяма справедливост при кандидатстването
е необходимо да бъде коригирана, както следва:
--през последните над 4 г -3т.
--през последнате от 2 до 4 г -1т.

•1.3."Незаетите места, предвидени за деца с хронични заболявания се обявяват за
свободни по общ ред за първо текущо класиране за съответната година"
Не приемам промяната, тъй като трябва винаги да има запазена бройка за деца със ХЗ.

Допълнителни критерии:
•"Деца с хронични заболявания “– Небходими документи: „Експертно решение на
ТЕЛК с процент степен на увреждане, различен от 0% ... “
Частично приемам промяната промяната, тъй като от една страна е разумно да не се
приемат деца с ТЕЛК с процент на увреждане равен на 0, но от друга страна при този
запис може да се приемат и ТЕЛК с процент на увреждане от 1%, което отново би
довело до злоупотреби с тези документи.

• Идеята за увеличаване на броя на деца в групите на ДГ и СДЯ с цел обхващане
на повече деца от общинските детски заведения.
Категорично не приемам всякакви опити за увеличаване на приема чрез приемането на
повече деца в групите на детските заведения, тъй като и в момента тези бройки са
достатъчно завишени особено на фона на глобалната пандемия от Ковид-19. Във връзка
с това, предлагам да се обмисли сериозно възможността за удължаване отлагателния
период за постъпване на новоприетите деца в ДГ.

С уважение,
Петър Делчев

