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ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО : Проект 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,
Отправям следните предложения и коментари за промяна в Наредбата, които биха довели
до повишаване на прозрачността на системата и доверието в нея, както и намаляване на
случаите на злоупотреби:

1. Увеличаването на точките за общи критерии 2 и 3, по същество няма да промени нищо.
В предишната редакция на наредбата, ситуацията беше аналогична: дали базата, от която се
сумират точките ще е 6, 9, или 100, при създадения дефицит на места, няма да има никакво
значение. Умилителни са опитите на СОС да представи, че извършва някаква ефикасна дейност.
2. Ежегодното прехвърляне на немалка група деца от една в друга опашка, няма да
промени липсата на елементарна воля за решение на дългогодишния проблем с
дефицита на нови детски градини.
Абсолютно разбираемо е недоволството на родителите на деца с малка възрастова разлика,
които не са приети в едно и също детско заведение. Но преместването на децата, отговарящи
на критерии 6, 7 или 8 в общата опашка, ще лиши децата без допълнителни точки дори от шанса
да достигнат до жребий.
Нека социалната квота отново да бъде 40%, но класирането в нея да се раздели на две стъпки:
децата, които са в ситуация на социално неравенство (критерии от 9 до 14 вкл.) да бъдат
класирани първи, а след тях децата, които са с допълнителна точка, поради това че имат поголеми брат/сестра в същото детско заведение/ породени/ близнаци/ живеят в СЕМЕЙСТВО (с
родители, сключили граждански брак или с родители, във фактическо съпружеско съжителство)
с три и повече деца. Дефиницията за „домакинство“ е очевидна предпоставка за злоупотреба
при използването на критерий 15.
3. Да съществува реална форма на контрол в детските заведения.
Независимо дали се отнася за неправомерен прием от страна на директорите, или невярна
информация, подавана от родителите, нека да има работеща форма за проверка и
санкциониране, при подобна ситуация. Същото се отнася и за т.нар. „пазене на места“, основно
от деца, посещаващи СДЯ. Критерий 5 е справедлив само за случаи на реално посещение, а не
за
деца,
които
фигурират
в
детското
заведение
само
по
списък.
П.С. В новата редакция на наредбата има общо 17 критерия, съответно текстът за
ползването на допълнителни критерии следва да бъде коригиран.
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С уважение:
Калина Тодорова

