Subject: Изменение и допълнение на Наредбата 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
д
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

СТАНОВИЩЕ
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата 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., изм. (отстраняване на
техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69
по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.
Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Като цяло не мисля, че е много коректно всяка година да се сменят условията за прием. Все
пак всяко семейство си е направило някакъв план. Нали точно за това се даде гратисен период
за въвеждането на уседналост, а изведнъж се предлага удължава с още една година от 2 на 3
години.
Както ние закупихме си жилище сменихме си адреса и щяхме да имаме максимален брой
точки, а сега с въвеждането на още една година ще овиснем във въздуха нито в единия район,
нито в другия, въпреки, че сме изрядни. Според мен много други семейства ще са в същата
ситуация. Тоест ще изпуснем още една година в която дори няма да имаме шанс за прием.
Но и като цяло не мисля, че за дете което е в яслена възраст е логично да се търси уседналост 1
или 2 години, назад все пак родители сменят жилище именно когато се очаква нов член на
семейството.
Въпреки, че и критерия уседналост няма да реши изцяло проблема с фалшивите адреси.
Защото реално сега всяко семейството може да кандидатства с 4 различни адреса. Логично е
да се взема адреса на детето и да се измисли начин да се проверява дали семейсвото реално
живее там.
Но колкото и да се смянят критериите проблема с липса на над 9000 места няма да бъде
решен.Просто едни деца ще бъдат ощетени спрямо други. Решението наистина ударно
строителство на градини(не само ремонт на стари и разширение за 1-2 нови групи). А докато
това се случи считам за редно родителите на неприетите деца да бъдат обещетени под
формата на ваучер за посещение на часно детско заведение.
Все пак и разликата в таксите е много голяма, тоест някои семейства трудно биха си позвовили
часна ясла, съответно не биха могли да си позволят и второ дете и втора такса в часно
заведение, ако и второто не бъде прието. В тази демографска криза е логично да се работи в

тази насока. При липса на места в детските заведения този проблем също би се задълбочавал
повече.
Считам също така за редно постепенно покачване в таксите на държавни заведения, което ще
намали и „пазенето на места”. Като парите да бъдат инвестиране в увеличаване на заплатите
на персонала и увеличаване на броя на педагозите в група.
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Гр. София
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