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На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: 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

Искам да изразя несъгласието си относно отпадането на общ критерий № 5 "Дете, което
посещава самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на
територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване", поради следните
причини:
1.
Децата от набор 2018 г. и 2019 г. посещаваши СДЯ са приети по правилата на
настоящата наредба, при текстовете на предложения проект за нова наредба, с
отпадането на точката по критерии 5, ще е налице неравнопоставеност между децата,
приети в СДЯ по настояшите критерии и тези приети в ДГ с яслени групи за набор 2018
г. и 2019 г., тъй като родителите са направили избор за кандидатсване като са съобразили
с настоящите текстове и не са могли да предвидят евентуалното изменение на наредбата,
която ощетява тези посещаващи СДЯ, но не засяга децата от яслени групи в ДГ.
2.
Считам, че чрез предимството от 1 допълнителна точка, се постига
равнопоставеност между децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и децата
посещаващи яслена група в детска градина, тъй като децата от яслените групи в
детските градини автоматично продължават в градинските групи.
Необходимо е да допълня, че моето становище също така се е споделяло
многократно от длъжностните лица от Столична община като те са ползвали довода за
равнопоставеност многократно като аргумент в обобщена справка за постъпилите
предложения и становища по публикуван проект 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, 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., публикувана на
22.01.2019 г.,
в интернет страницата на Столична община с адрес
https://www.sofia.bg/documents/20182/3986515/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D
1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-

%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%94%D0%932019-01-22.pdf/fa300edb-4869-4b48-be94-df73fdfc3576
И по конкретно, в посочената обобщена справка за постъпилите предложения и
становища по публикувания проект на Наредбата, отговорните длъжностни лица от
Столична община са посочили точката за равнопоставеност като аргумент в отговор
на десет становища.
Буди недоумение факта, защо от Столична община се отказват от равнопоставеността
между децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и децата посещаващи
яслена група в детска градина, която са цитирали като теза за оставането на
допълнителната точка многократно през годините и дали желаят да има
неравнопоставеност между децата, до колкото последното е предположение поради
факта, че в мотивите и доклада към проекта за наредба не е посочено оснаванието за
отпадането на точката.
На основаните гореизложеното, правя следните предложения:
1. От отговорните длъжностни лица от Столична община, да се включи в проекта
на наредбата допълнителната точка за децата посещавали СДЯ, чрез която се
постига равнопоставеност между децата между децата, посещаващи
самостоятелни детски ясли и децата посещаващи яслена група в детска градина,
тъй като децата от яслените групи в детските градини автоматично
продължават в градинските групи, като спазите собствените си становища,
многократно посочвани от СО като аргумент.
2.
В случай, че се разграничите от собствените си аргументи за
равнопоставеност, да се въведе гратисен период за децата, родени през 2018 и
2019 година.
Веселин Кирилов
гр. София

