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ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Обществени консултации във връзка с 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
Уважаеми г-н Чобанов,
При такъв голям недостиг на места в общинските детски ясли и градини, каквито и
критерии да се опитате да въведете, няма да разрешите проблема с недостига на места.
Считам за неправилно отпадането на критерия за родител, който работи в системата
на образованието – детски ясли и градини, училища и висши учебни заведения на
територията на района, за който кандидатства детето. В тази връзка предлагам да се добави
критерий, който да носи повече от 1 т., напр. 3 т. за деца, чиито родители работят в
системата на образованието – детски ясли и градини, училища и висши учебни заведения на
територията на района, за който кандидатства детето.
По този начин ще се повиши интересът на младите към учителската професия в
дългосрочна перспектива и хората, които отговарят за образованието на децата ни – от
детската градина до ВУЗ ще бъдат подкрепени. По сега действащата система се получава, че
аз, като детска учителка се грижа за образованието и възпитанието на 20-30 деца, но моето
дете посещава частна детска градина и заплатата ми едвам стига, за да покрия таксата за нея.
Не е сериозен аргумента, при това положение, да остана да си гледам детето вкъщи. Наясно
съм, че не е най-правилният начин да се разделят децата и в зависимост от това какво
работят родителите, но считам за дискриминация едни деца да посещават общински детски
заведения срещу минимална сума месечно, а други – срещу суми от порядъка от 500 до 1500
лв.
Предлагам, също така, за децата с хронични заболявания да се предвиди електронен
обмен на информация между системата за класиране и компютърните системи на личния
лекар на детето.
Предлагам да се увеличи таксата за посещение в детските ясли и градини, която да се
заплаща с определени отстъпки, когато боледува, дори и когато детето не посещава детското
заведение, по аналогия на частните. По този начин ще се осигури по-голям финансов ресурс
за общинските детски заведения и ще отпаднат, децата, за които има кой да се грижи, а
родителите „си пазят мястото“.
В заключение, считам че с Наредбата не могат да се разрешат проблемите за липса на
места в общинските детски ясли и градини. Проблемът следва да бъде разрешен още на етап
предоставяне на разрешения за строителство на нови жилищни сгради – да се изисква и
съобразява с наличието или изграждане на нова социална инфраструктура, да започне да се
работи по различни форми на публично-частно партньорство между общината и частни
партньори и др.
С уважение:
Мария Кирилова

