СТАНОВИЩЕ

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
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 – обществено обсъждане юни 2020г.

Уважаеми г-н Чобанов,
Вземам становище по предложените изменения в горецитирания нормативен акт, както
следва:
1. Относно дефиницията за «Домакинство»: още преди две години писмено Ви
алармирах, при това няколко пъти, включително в рамките на обществено обсъждане,
че сегашната дефиниция дава възможност за злоупотреби – с вписване на «роднини и
техните деца» на адреса на детето-кандидат. Съответно получаване на допълнителна
точка за «многодетно» домакинство, чрез регистрация на някое братовчедче на
адреса. Неколкократно получавах от Вас «шаблонни» отговори тип «Дефиницията е
по ДОПК».
Радвам се, че най-после коригирате дефиницията. Но съм озадачена: как е възможно
след толкова предупреждения това да отнеме цели 2 години? И вероятно през това
време множество «хитри» родители са се възползвали…

2. Относно въвеждането на т.нар. «уседналост»
Считам, че въвеждането на този критерий е поредното доказателство за несправянето на
Столична община с липсата на места. И няма никакво отношение към недостига от 9000
места.
Въвеждането му води до нелеп сблъсък на «софиянци» и «пришълци», размива
общественото внимание и привидно решава проблема на «старите столичани».
А малцина знаят, че 4/5 от издръжката на децата в ясла и градина се поема от Държавата,
а не от общината. Т.е. голямата част е от републиканския бюджет, и реално платените от
родителите данъци в конкретната община нямат особено значение. Реално, местейки се
към столицата, родителите губят сигурното място в детско заведение, и идват - за да им
«теглите» детето на лотария. А сега Вие се готвите да ги «причаквате» със санкции – няма
ясла за вас, вървете си обратно, нищо че нямате работа там. Какво като всяко дете трябва
да има равен достъп до публичните средства – ние в София не сме така, мятаме чоп!
Реално какво ще се случи с въвеждане на «уседналост»:

- от «уседналост» ще пострадат най-вече младите семейства, които живеят под наем,
независимо къде са родени родителите
- ще пострадат хората, които са си купили ново жилище в последните 3 години – защо? Какво
оправдава такава «санкция» спрямо такива хора? Защо те трябва да бъдат наказвани с 1 точка
по-малко? Това не е критерий, а някакво «орязване» на кандидати на килограм, вероятно с
цел все по-малко деца да се «докопат» до жребий.

Отделно, правните норми имат действие занапред. В случая се опитвате да въведете
изискване назад във времето. Изискване, с което кандидатите няма как да са се
съобразили, защото се отнася за условие в миналото.
Преди 3 години проектираното изменение не е съществувало, съответно родителите
не са могли да предвидят това дали отговарят на условията, или не. Съответно – да не
се местят, да не купуват жилище, да стоят «закотвени» при неизгодни наемни условия,
само и само да «спасят» точката.
Щеше да е смешно, ако не беше грубо нарушение на права, при това на деца.

И още по темата за «уседналост»: - кой е кандидатът, и кой трябва да отговаря на
изискванията. Нима не е детето? Децата кандидатстват за първа яслена група още като
бебета, някои са на по 6 месеца. Кой следва да е «уседнал» преди дори раждането на дететокандидат?
Защо е необходимо детето да бъде наказвано за това къде е избрала да живее майка му 2
години преди раждането? Защото липсата на точка в гр.София знаете до какво води – 100%
сигурно неприемане в ясла/градина.
Да съм по-ясна: Столична община НАКАЗВА децата, чиито родители са се премествали в
последните 3 години, при това в рамките на същия град! Факт е, че и в християнството деца
изкупуват «греховете» на родителите си. Сигурно оттам сте се вдъхновили.
Ако съм журналист, ще сложа и подзаглавие: Не купувайте жилище, ако сте с дете!
Общината дебне и ви реже достъпа до ясла! Или: Без точка за ясла, ако мама купи нова
къща!
А нали знаете до какво ще доведе това: масови фалшиви регистрации, „поддържане“ на лична
карта на неистински адрес, макар че семейството отдавна се е преместило.
Тази „уседналост“ ще насърчи хората да пореден път да вършат закононарушения!
Също както „вратичките“ за домакинство, за хронични заболявания, за роднини в детското
заведение – някои от които „вратички“ Ви отне над десетилетие да затворите.

NB! Има друг, много по-смислен и ефективен метод да гарантирате, че родителите не вписват
фалшиви адреси, за да «надхитрят» системата:

И това е масираната проверка по адрес – дали наистина семейството живее там, където
е посочило.

Може да е на случаен принцип – всяка година 1 от 4 адреса, по време на кампанията през
април и май.
И общината, и органите на МВР имат правомощия да извършват такава проверка, на
основание Закона за гражданската регистрация.

Защото е ноторно известно, че това е един от истинските проблеми – «купуването» на адреси,
декларирането на неверни адреси с цел прием в по-предпочитано детско заведение.

3. Имам предложение извън проекта за изменения, и то касае уточнение на
изискването за «6 месеца в ясла» по критерий 5.
Изпратила съм Ви писмо по въпроса, но така и не получавам отговор. Затова се възползвам
и тук да поставя въпроса:
Съгласно критерий 5 от действащата НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община: „5 Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна детска
ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди
записване - 1 т.; За общинските самостоятелни детски ясли - удостоверява се от ИСОДЗ и
ПГУ. За частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ - удостоверява се служебно. /Приложим
единствено при кандидатстване в детска градина за първа градинска група/“

Гореописаната норма не дава ясен отговор на следните въпроси, затова предлагам да се внесе
изменение и уточнение:
1. Има ли изискване посочените 6 месеца „стаж“ в ясла да са непосредствено преди
записване, т.е. детето да не е отписано по някаква причина; или няма значение кога са
натрупани 6-те месеца, предвид че нормата изисква единствено това да е станало „преди
записване“, т.е. е определен е крайният срок, но не съществува условие за посещаване към
момента на записване? Т.е. достатъчни ли са натрупани „6 месеца стаж“ в ясла, без
значение кога във времето, за да добие детето тази важна точка?

2. Ако на горния въпрос отговорът е „да, трябва детето да посещава към момента на
записване“, то как и защо тази точка „стои“ в системата чак до месец март на следващата
година, и детето може да я ползва на „текущи класирания“, в случай че не е прието през
големите класирания през май. В този случай би се получил абсурдът за едно дете да е от
значение дали посещава към момента на записване, а за друго – например класирано през
декември 2020 – същото изискване отпада? А е ясно, че кандидатстващите за първа градинска
група деца няма как да останат в „ясла“ през следващата година.
3. Ако на въпрос 1 отговорът е „да, трябва детето да посещава към момента на
записване“, то какво се случва, ако дете е посещавало частна ясла в продължение на много
над 6 месеца, но точно преди голямото класиране частната ясла фалира и затвори, отписвайки
децата?
4. Ако на въпрос 1 отговорът е „да, трябва детето да посещава към момента на
записване“, то какво се случва, ако дете е посещавало частна ясла в продължение на много
над 6 месеца, но поради недобросъвестно отношение на собственика на частната ясла детето
бъде „отписано“ малко преди голямото класиране /защото е буйно и палаво, например/?
5. Ако на въпрос 1 отговорът е „да, трябва детето да посещава към момента на
записване“, то какво се случва с всички родители, които в извънредното положение през март
2020г. са решили да отпишат децата си от частна ясла, за да не плащат непосилни такси при
непосещаващо дете? Ако това дете има много над 6 месеца „натрупани“ преди отписването,
то пак ли няма да може да ползва тази точка? Със сигурност много родители са постъпили
така, предвид че частната ясла така или иначе през лятото на 2020г. приключва.

Ако е наистина най-важно посещението към момента на записване, то защо това не се
удостоверява по никакъв начин към момента на записване? Доколкото ми е известно,
частните ясли „подават“ списъци с децата при тях през април. Следователно, към „момента
на записване“ липсва удостоверяване относно това дали детето посещава, или не.

С уважение: Ива Йосифова - Такева

