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Обобщена справка за постъпилите предложения и становища по публикуван Проект за изменение и
допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на
Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет
ПОДАТЕЛ
Елмира Павлова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Като член на многодетно семейство бих
желала да се направят някои промени, с
цел да се защитят интересите на
многодетните семейства, да се стимулира
раждаемостта и да се повлияе негативно на
демографската криза.
Социален критерий 11 гласи следното:
Дете, което живее в
семейство/домакинство с три и повече деца
получава 2 точки.
Не отричам, че замисълът му е бил да се
подчертае социалната роля на детските
ясли и градини, но като реализация създава
възможност за злоупотреби и
пренебрегване на многодетните семейства.
По смисъл на параграф 6 домакинство
означава:
Съпрузи, лица, живеещи във фактическо

МОТИВ
Предложението по т.1 се приема.
Параграф 6, т.2 от Правилата за приемане
на деца в общинските самостоятелни
детски ясли се изменя, като по смисъла на
тези Правила „Домакинство“ включва
съпрузите,
лицата,
живеещи
във
фактическо
съпружеско
съжителство,
както и техните деца, ако живеят при тях“.
Предложението по т.2 не се приема.
С така направената промяна на Параграф
6, т.2 не се налага изменение на социалния
критерий 11.
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ПОДАТЕЛ

Мария Дочева

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
съжителство, както и техните деца и
роднини ако живеят при тях.
Това създава възможност за голяма
несправедливост към многодетните
семейства.
Моето предложение е бъде направена
следната промяна:
1. Вариант
1 Социален критерий 11 се променя така:
Дете, което живее в семейство с три и
повече деца получава 2 точки
2. Вариант
2 Променя се определението на
домакинство в параграф 6 така : Съпрузи,
лица, живеещи във фактическо
съжителство, както и техните деца и
роднини ако живеят при тях. Роднините
деца трябва да бъдат от същото
домакинство.
3. Вариант
3 Променя се определението на
домакинство в параграф 6 така : Съпрузи,
лица, живеещи във фактическо
съжителство, както и техните деца.
Надявам се някое от моите предложения да
се вземе под внимание и да не се позволи
неправомерно получаване на точки за
многодетно семейство
Предложението ми е за детските ясли да
има райониране по подобие на училищата.
Това би намалило наплива на деца към
точно определена ясла и би затруднило

МОТИВ

Предложението по т.1 не се приема.
Определянето на прилежащи райони на
детските ясли е свързано с въвеждането на
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ПОДАТЕЛ

Маргарита Папанова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОТИВ

хората, които си сменят адресната
регистрация само заради конкретна ясла, а
в същото време деца, които наистина
живеят в близост до детското заведение не
могат да се класират.
Също така смятам, за не много честно деца
от ОДЗ да продължават директно в
градинска група, а такива в СДЯ да трябва
да кандидатстват, като шансът да влезнат в
определени квартали е доста малък. Може
да се направи така , че точката от СДЯ да
се дава само за кандидатстване в близки до
въпросната ясла градини. По този начин
ще се намалят и измамите, при които
родители записват детето си (без то да я
посещава) на ясла в Люлин/Кремиковци, за
да може да вземе точка и после да го
пратят в градина в някой друг квартал.

нова функционалност, която изисква
технологично време и ще бъде предложено
за обсъждане в предстоящи заседания на
работната група.
Предложението по т.2 се приема.
В Раздел III, Общи критерии, т.2 се изменя,
като придобива следната редакция:
„Постоянен или настоящ адрес на
територията на административния район на
детската ясла на поне единия от
родителите/настойниците – 2 т.“
Предложението по т.3 не се приема.
На децата от общинските и частните
детски ясли се дава предимство от 1
допълнителна точка, тъй като децата от
яслените групи в детските градини
автоматично продължават в градинските
групи. По този начин се постига известна
равнопоставеност
между
децата,
посещаващи детски ясли и децата,
посещаващи яслена група в детска градина.
От компетентността е на дирекция
„Образование“.

Аз мисля, че е редно дете, което има по- Предложението не се приема.
голям брат или сестра в същото заведение,
да има предимство при прием. Аз като Детските
ясли
са
организационно
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ПОДАТЕЛ

Ива Йосифова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОТИВ

майка на две деца с разлика 3 години
смятам, че ще е голямо улеснение за
родителите, а и за децата. Също искам да
отбележа липсата на ясли в район Витоша,
където приемът на деца, дори с работещи
родители и постоянен адрес в района, е
изключително затруднен месец септември?

обособени структури, в конто медицински
и
други
специалисти
осъществяват
отглеждане, възпитание и обучение на деца
от тримесечна до тригодишна възраст, т.е.
не може да има деца с разлика от три
години.

Проблемът при приема на деца в
столичните детски градини и ясли основно
е ЛИПСАТА НА МЕСТА, нежеланието на
Столична община да отвори достатъчно
нови заведения и да компенсира
родителите на неприетите. Този проблем
няма как да бъде решен с ежегодно
разместване на едни бройки от една графа
в друга. Подходящите решения са: - Бърза
оптимизация на настоящата материална
база /където е възможно – ударно отваряне
на допълнителни групи, с допълнителен
персонал/; преустройство на десетки
свободни имоти на Столична община в
ясли и градини /не е нужно да се започва от
първа копка, не е нужно да се прерязват
ленти/; - Адекватна компенсация на
родителите
на
неприетите
деца
/неравенството след лотарията за места е
чудовищно. Едни родители плащат 60лв.
месечно и пращат детето си в огромните
бази на общинските градини. А други –
поемат непосилни такси от по 600-1000лв.

Предложенията не се приемат.
Столична община полага усилия да
разреши проблема с липсата на места в
детските ясли. В момента се разширяват
самостоятелните детски ясли в район
„Красно село“ и район „Триадица“ и се
изграждат нови две групи в детската ясла в
район „Люлин“.
Параграф 6, т.2 от Правилата за приемане
на деца в общинските самостоятелни
детски ясли се изменя, като по смисъла на
тези Правила „Домакинство“ включва
съпрузите,
лицата,
живеещи
във
фактическо
съпружеско
съжителство,
както и техните деца, ако живеят при тях“.
Определяне на таксите за ползване на
детски ясли и детски градини от
родителите или настойниците не е от
правомощията
на
дирекция
„Здравеопазване“.
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ПОДАТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОТИВ

месечно, за да отглеждат детето им в някой
задушен апартамент, преустроен на „ЧДГ“,
без двор, без медицинска сестра, с някакъв
„кетъринг“… А всички плащат еднакво
пропорционално данъци/. - Ударно
увеличаване на таксата от 60 на 150, 200лв.
и дори повече. Това ще финансира
допълнителните групи и места, ще повиши
качеството на услугата, и ще „отсее“
стотици не посещаващи деца, чиито
родители ги записват в ясли „за всеки
случай“. Естествено, за доказано социалнослабите родители следва да има намаление.
Отделно, обръщам внимание, че отново
работна група приема десетки деца и
внучета на работещи в столичните ясли и
градини, в пълно нарушение на съдебно
решение. С влязло в сила решение Решение
№ 6991 от 15.12.2012 г. на АдмС - София
по адм. д. № 6935/2012 г. бе отменен като
пряка дискриминация критерий № 4,
допускащ приема на посочените деца. В
недоумение съм как е възможно група от
учители, директори и експерти да
нарушават системно закона, като не
изпълняват съдебно решение? И на
последно място – така и не е „изчистена“
дефиницията за „домакинство“. Не е
правно издържано да остане възможността
за „и техни роднини“, за което и други
родители пишат.
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ПОДАТЕЛ
Илиана Диловска

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОТИВ

Основният проблем е липса на места и
незаинтересоваността на Столична >
община към неговото решаване Всяка
година се намаляват бройките в > детските
ясли ,за да се угоди или затвори устата я на
някой много > ангажиран към проблема на
родител, чието дете е вече прието ,без да >
се мисли как това ще се отрази на хилядите
останали отвън..защото са > хиляди....... >
В крайна сметка,ако Господин родителя
иска тъй специалните и жадувани > грижи
от няколко души към отрочето му има
достатъчно частни ясли за > тази
цел....защото се знае само да се изисква ,но
и нищо да не се дава > ...защо някой не
спомена,че тези 60 лв за месечна такса са
смехотворни > ....с тези пари се иска да се
гледа,обслужва и храни едно дете,а за
персонала!? > Ако въпросната такса се
увеличи би трябвало да се появи
възможност > както за допълни места ,така
и за повече персонал! > Увеличаването на
таксата би трябвало да реши донякъде и
още един > проблем......записването на
деца в яслите ,за да се има допълнителната
> точка за детската градина,без въобще
тези деца да са стъпвали > там.Същата тази
практика,пречи
на
семействата,които
наистина имат > нужда детето им да
посещава детско заведение,за да се върнат
на > работа!Нека това да бъде
проследявано ,нека неявяването на такива

Предложенията не се приемат.
Столична община полага усилия да
разреши проблема с липсата на места в
детските ясли. В момента се разширяват
самостоятелните детски ясли в район
„Красно село“ и район „Триадица“ и се
разкриват нови две групи в детската ясла в
район „Люлин“.
Определяне на таксите за ползване на
детски ясли и детски градини от
родителите или настойниците не е от
правомощията
на
дирекция
„Здравеопазване“.
Със заповед на кмета на Столична община
се създаде работна група със задача да
изработи списък с хронични заболявания
съгласно който да бъдат приемани деца в
детските заведения. В работната група
участие взеха експерти от Министерство на
здравеопазването, така и лекари-педиатри.
След обсъждания, работната група излезе с
решение критерият за деца с хронични
заболявания да бъде доказван единствено с
решение на ТЕЛК.
Съгласно
новите
предложения
за
изменение и допълнение на Правилата
хроничните заболявания на децата се
доказват с експертно решение на ТЕЛК.
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ПОДАТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОТИВ

деца > след определен период отнема
тяхното място!Нека тази практика се >
спре!Аз не мога да запиша децата си в
детската ясла и да се върна на >
работа,защото якой си стои вкъщи и си
пази точка за евентуалното > ходете на
детето му в детска градина след 2 години.
> Аз съм майка на близнаци и нямах
възможността да запиша децата си в >
яслата, която е до нас, а уж сме били с
предимство.. > От 20 деца в група....ходят
максимум 10....има деца ,които персоналът
> ги е виждал само по списъци ... > Също
така и децата с хронични заболявания
...невъзможността да пратиш > детето си на
детско заведение принуждава някои
родители да > злоупотребяват ...което в
никакъв случай не ги оправдава,но всички
сме > наясно колко лесно се вадят тези
документи.Нека приемът на деца с >
хронични заболявания се доказва с
решение на ТЕЛК и когато тези места > не
са заети да се прехвърлят към останалите
свободни места. > Защо като служител на
детското заведение да нямаш право на >
допълнителна точка?! > В крайна
сметка,всеки служител ,където и да работи
се възползва от > дадени привилегии! >
Човек на пост в някое държавно
учреждение нима не се възползва от >
намаление в столовата за хранене или в
почивните му бази! > Човек работещ в
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ПОДАТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОТИВ

магазин нима не ползва намаление на
стоките,които продава! > Човек работещ в
някоя авиокомпания да не би да плаща
пълен билет като > нормален пътник?! >
Защо тогава ,служителят в детското
заведение да не може да ползва >
допълнителна точка при кандидатстване на
негово дете или внуче.Все пак > да гледа'
чужди деца ,а неговото да остане отвън не
е много > стимулиращо за работата му! >
Аз като майка на близнаци ,гледам децата
си с 380лв на > месец,майчинство еднакво
както за майка на едно дете ,така и за >
мен,майка на две пълноценни момченца,на
които няма как да посрещнем > дори и
основните им нужди с въпросната сума! >
Единственото нещо ,на което се надявам е
да се намери място за децата > ми в
детското заведение,Те като всички деца
извън тези класирания имат > правото на
достъп до образование,право,което им е
дадено като граждани > на тази държава! >
Погрижете се поне за децата й !
Ивайло Александров

Изразявам мнение по отношение на
следното: 1. общ критерии № 2 предоставяне на 2 т. в случай че поне един
от родителите има постоянен или настоящ
адрес на територията на административния
район на детското заведение. Защо не се
прави разлика между постоянен и настоящ
адрес при предоставянето на точките -

Предложението по т.1 не се приема.
Предстоят
изменения
от
учебната
2020/2021г., с които ще се въведе термина
„уседналост“ за две години и една година в
критериите 1 и 2.
Предложението по т.2 не се приема.

8 (10)

ПОДАТЕЛ

Анна Георгиева

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОТИВ

например за постоянен адрес да се
предоставят не 2, а - 3 точки, а за настоящ
да си останат 2 т.? Така, както и записано,
реално не се прави разлика между
постонен и настоящ адрес, а тя е
съществена; 2. социален критерий № 13 брат/сестра,
които
едновременно
посещават детска ясла - 1 т. - предлагам да
се посочи вместо детска ясла - думата
"детско заведение", тъй като е редно да се
предоставя предимство не само на деца с
под 2 г. разлика във възрастта, но и на
останалите родители, които имат по 2 деца,
но с по-голяма разлика във възрастта,
спрямо родителите само с едно/първо дете.

Посочената в конкретния критерий разлика
от
2
години
кореспондира
с
необходимостта и възможността децата от
едно
семейство
едновременно
да
посещават една и съща детска ясла.
Детските
ясли
са
организационно
обособени структури, в които медицински
и
други
специалисти
осъществяват
отглеждане, възпитание и обучение на деца
от тримесечна до тригодишна възраст, т.е.
не може да има деца с разлика от три
години.

1.Увеличаване на точките за постоянен и
настоящ адрес на територията на
административния район – смятам , че
между двата адреса трябва да бъде
направена съществена разлика , поне до
момента , в който би било възможно
въвеждането на уседналост за определен
период от време ( минимум година) и
съответното райониране. Постоянният
адрес е официалният адрес на съответното
лице / семейство и той би трябвало да носи
повече точки , от настоящия. Значително
по-трудна е злоупотребата с постоянен
адрес за разлика от тази с настоящия и по
този начин, хората реално живеещи в

Предложението по т.1 не се приема.
Предстоят
изменения
от
учебната
2020/2021г., с които ще се въведе термина
„уседналост“ за две години и една година в
критериите 1 и 2.

9 (10)

ПОДАТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
административния район (трайно и
дългосрочно) ще имат по-голям шанс
децата им да бъдат приети в СДЯ.
2. Работещ родител или в отпуск за
отглеждане на дете, родител, който е
редовен студент на ВУЗ на територията на
СО.- За да има някаква стойност тази точка
(две, три, пет) трябва да се въведе и
някаква давност на договора, по който
работи родителят. Реално всеки може да
бъде назначен ден преди класирането и
уволнен ден след записването. За да не
бъдат ощетени, започващите нова работа,
то нека се проверява имат ли те поне
година / две непрекъснат трудов стаж или
поне от колко време са записани в бюрото
по труда. Ако не бъде въведено подобно
изискване, реално увеличаването на
точките
би
направило
фиктивното
постъпване на работа допълнителен повод
за злоупотреби. Благодаря Ви за
възможността да изкажа мнението си и се
надявам то да е полезно и градивно.

МОТИВ

Предложението по т.2 не се приема.
Увеличението на точките за деца на
работещи родители е свързано с
изискванията на Конвенция за правата на
детето, според която трябва да се осигури
на децата на работещите родители правото
да ползват услугите на детските ясли.
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