ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
На вниманието на доц. д-р Тодор
Чобанов – Заместник-кмет на Столична
община

От: Кристина Тончева – Димитрова

Относно: Обществени консултации по
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.

Уважаеми господин Чобанов,
С настоящото представям становището си по проекто-измененията 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:
1. Относно преместването в Общите критерии на критериите „брат/сестра,
посещаващи детската градина/училището, когато двете деца едновременно ще
посещават детската градина/училището“, „деца-близнаци“, „деца, родени с
разлика до 2 години“, носещи 1 точка:
Преместването на тази категория деца от Социалните критерии в общите (или в
т.нар. „Обща опашка“) намалява драстично шанса на „обикновените“ деца – неблизнаци,
непородени, без брат/сестра в същото заведение, да бъдат приети. Последните остават в
дъното на опашката и вероятно дори извън жребия. Ако тази промяна бъде приета,
следва задължително да се намали бройката на децата, приемани по социален критерий
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за полза на тези, приемани по общите критерии. Т.е. бройката на децата, приемани по
общите критерии, да бъде увеличена. Още повече че на второ класиране (ако това се
запази тази година) чакащите по социални критерии се преместват също в общия ред,
което отново лишава децата без допълнително добавени точки по някой от изброените
по-горе критерии, да бъдат приети.
Един от очакваните резултати, заложени в проекта, е именно „улесняване на
родителите с две или повече деца при посещаването на една и съща детска
градина/училище“. Не виждам как предложените промени ще постигнат това и смятам,
че ще останат само едно голо пожелание. Например: при родител с две деца /моят
случай/, но не с под 2 години разлика, не само че по-голямото дете би останало извън
списъка на класираните, но и това няма да помогне на второто дете да влезе, когато
кандидатства.
2. Относно Общи критерии 2 и 3 – „Постоянен или настоящ адрес в
административния район на детската градина/училището на поне единия от
родителите/настойниците“ и „Работещ родител /или в отпуск за отглеждането на
дете/“ (съответно „родител – редовен студент във ВУЗ“).
Предложението тези общи критерии да носят 2 точки, а не 1 точка, както досега,
се изтъква като голямо предимство. Смята се, че това ще доведе до „равнопоставеност
на децата с двама работещи родители и тези с родители – редовни студенти“, както е
закрепено в целите, посочени в мотивите към проекта Съвсем ясно е, че масовият случай
при кандидатстването в градина/училище е детето да има двама работещи родители,
поне един от които с постоянен/настоящ адрес в административния район – т.е. в
квартала на детското заведение. Това дали тези критерии носят 1 или 2 точки, не
намалява конкуренцията и не спомага повече деца от района да бъдат приети. На
практика нищо не променя. Единственият резултат е технически – огромна маса деца,
чакащи за места, ще имат в стандартния случай вместо 9 точки, 12 точки.
Ако наистина се цели да се увеличи броят на приетите деца от административния
район, възможно решение е въвеждането на т.нар. „уседналост“, както стана при
кандидатстването за първи клас в училищата. По отношение на критерия, свързан с
постоянен/настоящ адрес в административния район на детската заведение, следва да се
въведе някакъв период на уседналост, за да има реален резултат и деца (и родителите
им), които наистина са свързани със съответния квартал, да бъдат приети в
градината/училището, намиращо се в най-голяма близост.
3. Относно Общ критерий 5 – „Дете, което посещава общинска СДЯ или
частна детска ясла, регистрирана в СРЗИ на територията на Столична община,
най-малко 6 месеца преди записване“, носещ 1 точка.
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Считам, че този критерий следва да се преразгледа. Частните детски ясли,
регистрирани в СРЗИ, са смешно малък брой. Включването им във въпросния списък на
СРЗИ на практика се случва по неясни критерии, въпреки че уж са нормативно
определени. Една проверка на няколко такива детски заведения ще покаже веднага, че
редица от тях не отговарят на изискванията, а други, на които им е отказана регистрация
в СРЗИ, предлагат далеч по-добри условия.
Идеята на въведеното изискване за 6-месечно посещение на общинска
самостоятелна детска ясла или частна ясла, е свързано с това, че детето, посещавайки
детското заведение, е придобило навици във въпросната институция, свикнало е с
общуването с възпитатели и други деца на същата възраст и пр. Това се случва и в
частните ясли, които по неясна причина са извън т.нар. лицензирани. Например: синът
ми (набор 2016) посещава втора година по ред такова частно детско заведение за деца
до 3 г. (явно отговарящо на „ясла“ по възрастовите изисквания), тъй като от 2017 година
до настоящия момент не е приет СДЯ или ДГ с яслени групи. За мен е непонятно защо
фактът, че толкова време посещава частна ясла, не носи точка, за да може да влезе в
държавна детско заведение, в което месечната такса е около десет пъти по-ниска. В
същото време регистрирани в СРЗИ частни ясли, предвид броя им, няма нито в
административния район, в който живеем, нито в съседните, нито в тези, в които ние,
родителите, работим. Така освен финансовата тежест във връзка с ежемесечното
плащане на високата такса за посещение на частно детско заведение, детето продължава
да стои извън системата на детските градини без шанс за прием.
Смятам, че добавянето на въпросния критерий за посещението на частна ясла,
регистрирана в СРЗИ, е абсолютно безпредметен и децата, които биха имали предимство
след посещение на такава ясла, се броят на пръсти. Вероятно именно това всъщност е и
волята на СОС, приемайки тази промяна през 2018 г. и запазвайки я през 2019 г., а
именно неувеличаване на броя деца с повече точки при приема им в детска градина
(първа група) и само привидни промени, които не водят до резултати и решаване на
сериозния проблем с местата в детските заведения.

11.01.2019 г.
град София

С уважение:
Кристина Тончева - Димитрова
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