From: napkin@mail.bg
Sent: Friday, February 2, 2018 2:15 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Обществени консултации по Проект на на Наредба за прием на деца в общинските
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
Уважаеми господин Чобанов,
Адмирирам желанието на Столична община за решаване на проблема с приема на деца в ясли и
детски градини. Позволявам си да унифицирам и детските ясли към настоящата тема, защото
приемът в този тип детско заведение е сходен и не по-малко проблематичен. Усилията ви обаче
за създаването на по-ясни и прозрачни критерии за прием не са достатъчни за трайното
справяне с проблема.
Всеизвестен факт е, че основната причина за общественото недоволство на родителите е
липсата на достатъчно свободни места за всички деца. Каквито и критерии да наложите, поради
системната липса на свободни места родителите се принуждават да прибягват до злоупотреби,
измами, парични или материални дарения, заобикаляне на нормативни разпоредби и още
повече на морални догми.
В самата нормативна уредба по темата не са изяснени основни понятия, което води до тяхното
разширително тълкуване и дава възможност за злоупотреби. Масово се злопотребява с
понятието „хронично заболяване“ и неговото надлежно доказване. Би следвало да има
изчерпателен списък, който да изброява допустимите хронични заболявания, такъв обаче е
труден за намиране.
Злоуотребява се и с понятието „месторабота на родителя в района на детското заведение“.
Дискриминационни са някои допълнителни критерии, даващи предимство на деца с родители,
упражняващи определена професия, като тези с медицинско образование. Необяснимо е за мен
защо точно тези професии са предпоставка за предимство. Смятам, че нито една професия на
родителя реално няма отношение и не би следвало да дава предимство. Изборът на професия е
свободно право на всеки човек, който поема съответните позитиви и негативи от същата.
Не е известно също така при наличието на повече деца с еднакви точки, какъвто е масовият
пример, как точно се осъществява този случаен подбор и как родителите могат да бъдат
сигурни в неговата прозрачност и достоверност. Това също е сериозна предпоставка за
злоупотреби. Би било редно родителите да имат възможност да присъстват на това
мероприятие, след като бъде указано как се осъществява то.
Смятам, че единственото решение на проблема е чрез строителството или обновяването на
сгради, подходящи за ясли и детски градини. София е град, който се презастрои с жилищни и
офис сгради, съответно на общинска земя, от което е логична финансовата изгода за Столична
община. При ежегодното увеличаване броя на жителите в града обаче се задълбочава и
проблемът с недостигът на местата в детските заведения. Тази тенденция се превръща в
омагьосан кръг и въпреки желанието ви за налагане на по-стриктни правила за прием, винаги
ще се намери начин за заобикалянето им. Столична община няма ресурса да осъществява
системен и надлежен контрол на всички тези процеси, нито да предотврати всички възможни
форми на злоупотреби.
Моят апел е Столична община да насочи инветиционните си намерения към построяването или
обновяването на повече ясли и детски градини. При места, където липсва площ за ново
строителство може да се обърне внимание на изоставени общински или държавни сгради, които
да бъдат пригодени за нуждите на едно детско заведение. Мисля, че не е невъзможно.
С уважение,
Марина Иванова

