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,
Във връзка с 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 (ДГ) и в подготвителните групи (ПГ) в общинските училища на територията
на Столична община моля да вземете предвид следното:
В публикуваните предложения, както и в пусната анкета преди няколко месеца от
Столична община имаше предложение за ограничаване на възможностите за
кандидатстване на децата на база КВАРТАЛ, Ж. К., ВИЛНА ЗОНА, МЕСТНОСТ,
МАХАЛА, СЕЛО.
Използвам думата „ограничаване“, поради следните причини:
- има квартали/ж.к в гр. София без ясли (пример: ж.к Люлин 5);
- има квартали/ж.к в гр. София само с 1 ясла и/или 1 детска градина (пример: кв.
Редута);
- има квартали без ясли/ДГ в гр. София (пример: Манастирски ливади; Витоша)
Приложените примери са малко на брой, но при подробен преглед на ситуацията в
столицата ясно ще се очертае, че тази промяна облагодетелства най-много половината
квартали, докато в останалите случаи ще е причина и повод за редица жалби от страна
на родители и организации. Постоянното ограничаване не е решение, а затварянето по
квартали ще бъде грешка. Следях резултатите от анкетата и знам, че има подобни
предложения и от представители на НПО, но това не е знаково за всички граждани:
нямаше достатъчно гласност и самата електронна анкета не беше коректна, тъй
като можеше да се влиза и да се гласува по няколко пъти.

В допълнение: Понастоящем детските ясли обявяват групи на база брой свободни
места и приети набори. При ситуации по една ясла в квартал, която обявява 1-2 места
или нулев прием – всички деца в квартала ще бъдат ощетени. Пример: Квартал „А“
има само една ясла и обявява прием 2 деца за набор 2019, тогава всички деца от този
квартал, които са този набор и са около 100 кандидатстват за тези 2 места. Ако
родителите им кандидатстват за съседен квартал, който е по-добре устроен, губят
точка за квартал.
Настоящата ситуация – „административен район“, дава свобода на родителите да
кандидатстват за общинските детски градини в целия район.
Преди да предприемете това следва да се направи експертен анализ, план и да се
извади статистика на цялата Столична община, при по-щателен преглед Вие и колегите
Ви ще видите, колко квартали ще бъдат ощетени.
Бих искала да обърна внимание и на друго:
Всяка година се правят генерални промени в тази Наредба, които са неуспешни опити
да се реши нерешим казус – как при малко места да влязат повече деца. Решението
може да бъде само – повече строежи или стимулиране на частния сектор да организира
детски градини в административните си сгради.
Надявам се да вземете под внимание този въпрос, макар и да не е пряко засегнат в
настоящите промени.
С уважение,
Десислава Михайлова
31.08.2019 г., гр. София

