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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 22.02.2018г.,
изм. и доп. (отстраняване на техническа
грешка) – Решение №270 по Протокол
№52 от 26.04.2018г., изм. и доп. –
Решение №510 по Протокол№58 от
26.07.2018г.

Уважаеми господин Чобанов,
С настоящето представям становището си по проекто-измененията 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 22.02.2018г., изм. и доп.
(отстраняване на техническа грешка) – Решение №270 по Протокол №52 от 26.04.2018г., изм. и
доп. – Решение №510 по Протокол№58 от 26.07.2018г.
1. Относно преместването 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 общата
опашка намалява драстично шанса на първи деца на семейство или деца с поголяма разлика да бъдат приети в заведението.
2. Относно Общи критерии – „Постоянен или настоящ адрес в административния
район на детската градина/ училището на поне единия от
родителите/настойниците“ и „Работещ родител/ или в отпуск за отглеждане на
дете“
Предложението тези общи критерий да дават 2 вместо 1 точка по никакъв
начин няма да намали конкуренцията и да бъдат приети повече деца от
административния район. По-разумно би било да се въведе някакъв тип

уседналост в района и райониране на детските градини, както е при училищата,
тъй като административните райони включват заведения далече от адреса на
детето. Това ще даде предимство на реално живеещите в района, и ще намали
регистриране при приятел или роднини, заради едната точка.
Давам пример с район Триадица, който е доста обширен и включва квартали без
детски заведения. Последните 4 години, колкото е и моят опит с детските
заведения, няма открита нова детска градина. В същото време родители
правят регистрация за местожителство от съседмни райони, заради така
желаното 7 ОДЗ, а ние в непосредствена близост до градината водим детето
на ясла на 3-4 спирки с градски транспорт.
3. Относно критерий „Дете, което посещава общиснка СДЯ или частна детска ясла,
регистрирана в СРЗИ на територията на Столична община, най-малко 6 месеца
преди записване“
Тук трябва да се измиси схема на проследяване на посещаемост на детето, тъй
като има много родители злоупотребяващи с тази 1 точка. Вариант би било да
се следат отсъствията на детето с използваните болнични на родителите.
Или, отново, за да има равнопоставеност между децата да отпадне този
критерий, но и децата приети в ДГ с яслени групи да кандидатстват наново
наравно с всички други.

14.01.2019г

С уважение: Мария Гергова

