ДО
Доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на
Столична община
Становище от Илиева и Славчева
С постоянен адрес: гр.София, кв.Лозенец
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 Тодор Чобанов,
Във връзка с общественото обсъждане на 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, в определения срок представям
своето становище.
С предложението за изменение и допълнение утвърденият дял за прием на деца по
социални критерии се запазва и същевременно съответните критерии (стари 14,15 и 16,
съответно нови 6, 7 и 8) се прехвърлят към общите такива. По този начин неправомерно се
засягат правата и интересите на широк кръг семейства, поставяйки ги в неравностойно
положение. Така заложените критерии са форма на дискриминация на основата на признаци
като лично положение, възраст.
Нека не се забравя, че една от задачите на държавата е да стимулира раждаемостта. С
промени от 2016г. в КСО, се стимулира и по-ранното прекъсване на майчинството, с цел
връщане на майката на работното й място. И тук идват въпросите – как да стане това, как
една майка да се върне по-рано на работното си място, когато детето й не може да бъде
прието в ясла или детска градина, кой ще гледа това дете? Оттук следва и другият въпрос –
как тази майка да си позволи лукса да има второ, трето дете, когато ще се разчита само на
заплатата на бащата. Нека не забравяме, и че предвид икономическата ситуация, в България е
лукс да бъдеш родител на две деца с разлика под две години. Планираната промяна на
критериите прави фактически невъзможно и двете неща.
Така заложената промяна отново ще доведе до смут и недоволство сред родителите на
едно дете, които отново наблягам, са по-числената група родители. Предвид което, смятам, че
братя/сестри, децата-близнаци и тези с разлика под 2 год., е по-добре да останат в опашката
по социални критерии. Така доколкото е възможно шансовете на различните групи деца се
уравновесяват и се създават повече шансове за прием на децата, които са единствени в
семейството.
Интересите на децата трябва да са водещи за всяка една държава. В тази връзка
решението на този дългогодишен проблем в София, е наличието на повече свободни места, а
не както е в момента – малцина биват приети. Очевадно е, че ежегодните промени в
правилата за прием до този момент не са довели до решение на проблемите.
Може да се обърне внимание и на критерий 2. София е разделена на 24 района, като
всеки един район обхваща голям брой население. В тази връзка не би ли било по-удачно
района да се раздели на няколко подкритерия или по-конкретно, административните райони
да се разделят на под райони, като се ползва за отправна точка районирането при училищата.

Наред с това да се дават повече точки за живущите в самия подрайон на детската ясла
/градина/ училището, а не еднакъв брой за всички градини в административния район.
Получава се парадокс, когато родителя живее срещу детска градина, но не е прието в нея, а в
много по-далечната и да „дондурка” детето си в градския транспорт, за да го заведе на
градина.
Решението което би довело в бъдеще до решаване на проблема с липсващи места в
детските заведения, би било откриване на нови яслени групи, както и групи в детската
градина. Не може в по-многолюдните квартали, като Лозенец, да има само три ясли и една
детска градина с яслена група.
Моля Ви не забравяйте, че децата са бъдещето на нашата страна. Бъдете отговорни
спрямо тях!
С уважение:
Илиева и Славчева

