Subject: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
На вниманието на доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Основна съществена разлика между действащата и новата наредба е поредната промяна
на критериите в чл. 18.
Смятам, че всеки, който плаща данъците си към настоящия момент в град София, следва
да има еднакъв достъп до социалните услуги, предлагани от общината. Срокът на приетата
уседналост е произволен, като не е направен анализ за неговия избор.
Отпадането на критерий 5 (Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла
или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6
месеца преди записване –(получава) 1 т.), но запазването на чл. 14 ал. 11 (предишна ал.10)
(Дете, което посещава яслена група в детска градина, може да кандидатства за по-голяма
възрастова група в същата детска градина.) е необосновано, нелогично и вероятно
дискриминационно.
Важно за развитието и психиката на децата е те да имат постоянна среда – децата вече са
част от определен социум, откъсването от който би имало неблагоприятни последици за тях.
Т.е деца, веднъж попаднали в системата на предучилищното образование, следва да имат
предимство в кандидатстването за продължаване в тази система. От друга страна родителите
на тези деца вероятно са се завърнали на работа, като последващо откъсване за отглеждане на
дете, изпаднало от системата, в повечето случаи не е регламентирано законово, като в същото
време са отпаднали и съответните обезщетения и други законови права за гледане на дете.
Отпадането на критерий 5, но запазването на чл.14 ал.11 (предишна ал. 10) е напълно
необосновано и има негативен ефект върху възможно най-голям брой деца.
С преимущество са децата от ОДЗ, а за тези, които ОДЗ не е достъпна, поради
административни и архитектурно-планировъчни съображения, за определянето и развитието
на които има роля отново Столична община, са онеправдани и дискриминирани.
Няма никаква причина общината привилегировано да предоставя социални услуги на
едни свои данъкоплатци и да дискриминира други. В мотивите липсват каквито и да е анализи.
Новата наредба по същество е преписана действащата и не решава никакви проблеми.
Новата наредба не е по-добра, не решава по-добре нито един проблем, не е по-малко
дискриминираща и не облекчава административната тежест в сравнение с действащата.
Следва да се направят реални и работещи критерии за класиране, като те да не бъдат
променяни произволно преди всяко класиране, а при нужда, това да се прави на базата на
истински професионални анализи на въздействието.
Следва общината да изясни целите и смисъла на предоставяните от нея социални услуги
и да използва широк кръг от експерти при съставянето на стратегическите си документи и
наредби.
Следва да се намери решение, чрез което максимално бързо да се удовлетворят нуждите
на повече хора с деца във възрастова група до 7 год., което да не бъде за сметка на качество,
условия и други основни характеристики на предоставяната социална услуга.

С уважение: арх. Елица Андреева

