ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА
На вниманието
на:
доц. д-т Тодор Чобановзаместник-кмет на Столична Община
От
Денница Каназирева
СТАНОВИЩЕ
Относно: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на
Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община.
Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Обръщам се към Вас по повод идните изменения към Наредбата за прием на деца. Считам, че е
редно да се запази донякъде досегашната система, като към нея се добавят няколко момента.
Всеки от тях съм повдигнала и подчертала.
Допълнителна точка за уседналост да важи за:
- Родител, чийто постоянен адрес е на територията на Столична община за последните 2
години до датата на кандидатстване. К1 може да изглежда така:
К1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на поне единия от
родителите /настойниците/:
за постоянен адрес НАД 2 ГОДИНИ - 3 т.;
за настоящ адрес НАД 2 ГОДИНИ - 2 т.;
ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПОД 2 ГОДИНИ - 2 Т.;
ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПОД 2 ГОДИНИ - 1 Т.;
Родител, чийто постоянен адрес е на територията на административния район на
детската ясла/градина/училището за последните 6 месеца до датата на кандидатстване
К2 може да изглежда така:
К2. Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската
ясла/градина/училището на един от родителите/настойниците
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 И ПОВЕЧЕ МЕСЕЦА - 2 Т.;
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПОД 6 МЕСЕЦА – 1 Т.;
-

Да бъде добавен под критерий к2.2 или нов критерий:
К2.2./ К3 ПОСТОЯНЕН ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЖИЛИЩНИЯ
КВАРТАЛ НА ДЕТСКАТА ЯСЛА/ГРАДИНА/УЧИЛИЩЕТО НА ЕДИН ОТ
РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 И ПОВЕЧЕ МЕСЕЦА - 1 Т.;
Обосновка на това предложение ще е конкретния ни случай. Живеем в ж.к. Мусагеница, който
е част от Младост 1, но в район Студентски. Кандидатстването в различни от квартала ни места
затруднява много придвижването ни до работните места, а най-близките заведения (след
кварталните) остават за нас на повече от 15 минути с кола, което в зимни условия е почти
невъзможно. В много европейски градове със сходни проблеми тази част е решена с
„разстояние до заведението“.

Друг аспект, който е добре да бъде разгледан според мен е месеците разлика между децата,
които дават точка при прием в детско заведение – т.нар. породени деца. Добре е да се има
предвид, че разликата от първа яслена група до последна градинска е около 4 години, т.е. в
рамките на тези 4 години могат да бъдат застъпени приемът на дете в градинска група и
приемът на такова в яслена и за това Ви моля да разгледате възможността за промяна на К8
като това не променя К6:
К8 за ДГ и ПГУ/К7 за СДЯ. Деца, родени с разлика до 2 години /не се прилага за деца
близнаци/ – 2 Т. ДЕЦА, РОДЕНИ С РАЗЛИКА ДО 4 ГОДИНИ /НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА
ДЕЦА БЛИЗНАЦИ/ – 1 Т.
Също така СК 10 и 12 да бъдат със завишени точки 4+ , за да има някакво предимство пред
деца с двама работещи родители (с 4 точки).
Може би е добре да се обърне внимание и на това, че училище се избира по съвсем други
критерии и изборът на училище в много случаи не е свързан с близостта до дома. Моля Ви да
обмислите вариант за възможност на избор на училища поне в същия или съседен по граници
район. Също така е добре административната тежест да може да се сведе до минимум за
родителите, които сме в отпуск за отглеждане на дете/деца – нека всеки документ, който може
да бъде изваден от община- да бъде търсен по служебен път и
Необходими са мерки за справяне с предоставени умишлено неверни данни, пазене на места с
месеци, издаването на фалшиви документи, с цел прием на деца. Предлагам Ви при
установяване на такива случаи да се отнема правото на родителите да кандидатстват през
следващата минимум година, а в следващо класиране да не им бъдат признавани точките по
критериите, по които е извършена злоупотребата.
Уважаеми г-н Чобанов,
Добър вариант е да се замислим и за промяна модела на финансиране на държавните детски
градини ( и ясли) на територията на Столична община и подоходно плащане на такси, т.е.
заплащане според доходите на домакинството, което да доведе до цялостна промяна в схемите
за субсидиране на учебните заведения. Голяма част от родителите, с които контактувам, са
готови да заплащат двойни и тройни такси, стига да бъдат осигурени повече места, персонал,
намаляване на таксите в частни градини/ ясли, където държавата да съдейства при липса на
места в държавните.

Благодаря Ви за отделеното време!
30.08.2019г.

С Уважение: Д. Каназирева

