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На вниманието на доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Изменение и допълнение в Решение № 69 но Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на
Наредбата за прием на дена в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

На основание чл. 14., ал. 1 и чл. 15 от Наредба за реда и начина за провеждане на
обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол №120/11.10.2007 г. на СОС,
бих искал да изразя своето
СТАНОВИЩЕ
По някои от предложенията в така представения за обществено обсъждане проект на
Решение на столичния общински съвет за Изменение и допълнение в Решение № 69 но
Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Наредба за прием на деца в общинските детски градини
и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
1. По отношение на предложените изменения на „Промяната в Раздел III.
КРИТЕРИИ, чл. 18, ОБЩ КРИТЕРИЙ 1: „Постоянен/настоящ адрес на един от
родителите/настойниците на територията на административния район, в който
се намира детската градина/училището и не е променян преди подаване на
заявлението:
- През последните над 2 години – 3 т.
- През последните от 1 до 2 години – 2 т.,
Изразявам ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ и ПРЕДЛАГАМ да се коригра със
следния текст:
2. „Промяната в Раздел III. КРИТЕРИИ, чл. 18, ОБЩ КРИТЕРИЙ 1:
„Постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците на територията
на административния район, в който се намира детската градина/училището и
не е променян преди подаване на заявлението:
- За яселни групи - през последните над 6 месеца – 3 т.
- За градински/предучилищни групи - през последните от 6 до 12 месеца – 2 т.,
със следните МОТИВИ:
С така предложената корекция на промяната се осигурява логично и справедливо
известно предимство на родителите, които имат дете на 1 година и желаят да посещава
детска ясла, но се е наложило да променят местоживеенето си от един административен
район в друг. Считам, че 6 месеца е достатъчно кратък период в който повечето родители
се организират и осъществяt такова едно решение за промяна на местоживеенето и не би
било дискриминационен критерий към тях. Респективно за родителите на деца
кандидатстващи за градински/предучилищни групи е резонно този период да бъде до 12
месеца, с оглед по-голямата възраст на детето и относително малко по-малкия дефицит на
места в тези групи спрямо яслените.

3. МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ПРОМЕНИТЕ ПО Раздел
III. КРИТЕРИИ, чл. 18, ОБЩ КРИТЕРИЙ, ПО НАРЕДБАТА: При прлагането на така
разписаните общи критерии - за редица по-изолирани транспортно и географски софийски
квартали каквито са доста от кварталите в район Витоша, кв. Горна баня в район „Овча
купел“ и др. се създава парадоксална ситуация и излишно напрежение сред родителите в
квартала, породено от това, че в някои случаи (какъвто е случая с ДГ 164 „Зорница“ в кв.
Горна баня) единствената детска градина в квартала е запълнена основно с деца от други
квартали, а родителите от квартала са принудени да кандидатстват в други квартали от
административния район. Напрежение поражда и факта, че в квартал като Горна баня няма
дори директен градски транспорт до съседните квартали в района в които родителите могат
да кандидатстват за място в детска градина. Въвеждането на уседналост ще намали
драстично практиката на изваждане на удостоверения за настоящ адрес непосредствено
преди кандидатстването и класиранията.
Не по-малко значим негативен ефект от кандидатстването и записването на деца в
детски градини разположени в различен от техния квартал е излишното и допълнително
натоварване на транспортната и екологична система на града, което също е изведено като
водещ проблем за столичния град и СО активно разработва редица мерки в тази насока. В
тази връзка, приемането на такъв допълнителен общ критерий би спестил много вредни
емисии и излишен трафик по пътната инфраструктура на града, което може лесно да се
измери количествено като ефект.
В тази връзка, ПРЕДЛАГАМ да се даде предимство за жителите на съотетния
квартал/миркорайон, които кандидатстват за градина в същия, което ще спести излишно
транспортиране много деца и родители до съседни квартали при наличие на детска градина
в техния квартал.

С уважение,
Петър Делчев

Дата: 29.08.2019 г.

