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 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.

Фактът, че всяка година се налага да се прави изменения на критериите за прием
в детските заведения в гр. София, единствено и само показва Вашата немощ да
се справите с липсата на места в детските градини и ясли. Извинявайте за
израза, но само го премествате от едния крачол в другия. Настройвате едни
родители срещу други, за да замажете недоволството в дадена група от хора.
Единственото решение е ударно строителство и търсене на терени. Пък може да
помислите дали да издавате разрешение за строеж на жилищен комплекс за 7000
човека, ако няма детска градина, училище, поликлиника в проекта. Тук визирам
„новото“ Модерно предградие, но е ясно, че хаотичното строителството
последните 20 години е в основата на проблемите с детските заведения.

Относно доклада Ви, смятам, че той е силно манипулативен.
Сами пишете, че 2018 година местата за ясла са 18 + 5 = 23, за градина 25 + 5 =
30. През 2019 разликата за градина в общата бройка няма 20+3= 23, а за градина
е 25+3. Заради 2те места от Хронични заболявания ли бройката е намаляла с
2500 деца? И как така се случи, при все че в момента точно местата от хронични
заболявания останаха свободни? Къде изчезнаха тези 2500 „болни“ деца, които
да ви запълнят дупките? Някой пое ли отговорността, че само преди 3 години
децата с хронични заболявания бяха над 10 в група, а сега не могат да запълнят и
3? Ние, гражданите, не сме толкова глупави. Знаем как точно директорите са
приемали документите на тези „болни“ деца. Само не разбираме защо няма
санкционирани за това им деяние. Освен това, против съм местата за хронични
заболявания да бъдат местени към основните места, защото диабет можеш да
развиеш както март, така и октомври, но тогава вече места за хронично болни
няма да има. Диагностициране за СОП също може да се случи във всеки един
момент от годинта.
Казвате, че в доста страни в Европейския съюз има групи от 30 деца. Не
споменавате обаче колко персонал се грижи за тези деца? Като при нас 1
възпитател на 30 деца + 1 помощник възпитател, който освен всичко е хигиенист и
сервитьор, в някои групи е и готвач, а в трети може да е помощник-възпитател в 2

групи едновременно. Цитирайте една държава поне, в която на 30 деца се падат
не повече от 2ма възрастни едновременно.
Относно следващата Ви лъжа в доклада. Целите се в обхват 33% от децата на
възраст под 3 години. Да направим тук равносметката. Тъй като при нас включва
деца над 10 месечна възраст, се спираме само за набор 2018 и 2019. Общо
децата, родени в Столична община, са около 26000. 33% са 8580. Вие
споменавате 44%, т.е. искате да кажете, че над 11 000 деца са приети в общински
детски завения? Гледайки официалния регистър
(https://kg.sofia.bg/lists/ratings/log/r334/ISODGRegister.log) след първо класиране,
аз виждам, че местата са 3456 за 2018г. и 1824 за 2019г, общо 5280. Да добавим и
от миналата година за 2018г. още грубо 2000 места. Стават общо 7280 деца. Под
желаните 33% сме и липсват над 4000 места, за да е вярна дадената от Вас
стойност 44%. Накратко – не Ви вярваме. И между другото, за 5-6 годишните
имаме 100% осигуреност, ама къде? Целодневна форма и учене под форма на
игра или места в училище, където 5 годишни деца седят 4 часа на чин в
училище? Аз лично познавам достатъчно хора, за чиито деца нямаше места в
детските градини, а 4 часа в училище не беше съвместимо с работното им време.

И понеже очевидно не Ви бива в сметките, задавам следващия си въпрос. Как
пресметнахте средната посещаемост на групите? Трябва да се направи за всяка
възрастова група по отделно. Защото за 3та и 4та група, когато децата започват
да учат, са над 25 деца в група. Ама тази стойност не ви изнася. А знаехте ли, че
ако имаше места за всички поне за градината, нямаше да се пазят фиктивно едни
места в яслите и така посещаемостта изкуствено да пада. Ниска посещаемост
единствено говори, че средата е зле и децата боледуват постоянно. А вие искате
да ги натъпчете още? В момент, когато покрай Covid-19 изискванията са в една
група да са не повече от 18 деца, Вие говорите за увеличаване на бройките на 30.
Що за безочие?!
Да стигнем до поредната глупост, сътворена от експертите Ви. Уседналост от 3
години, за да кандидатства дете на 5м. за яслена група.. Това е съдбата на
декемврийчетата, кандидатстващи за 1ва яслена група. Отгоре на всичкото явно
детето може да живее на 4 адреса едновременно – постоянен/настоящ на
майката, постоянен/настоящ на бащата. Има ЕДИН адрес, на който човек живее, и
това е настоящият му адрес. И е крайно време да се гледа адреса на детето,
както е при училищата. Според мен критерият уседналост ощетява младите
семейства, които искат да се преместят в по-удобен (от купища съображния)
район. Освен това обрича средната възраст за раждане на първо дете да
продължава да се вдига, защото ще принудите хората първо да купуват жилища и
после да мислят за деца. А тази възраст в момента за София е над 30г. Кога ще
се раждат втори деца? На 40? На 50? Когато говорим за страна със силно

застаряващо и бързо топящо се население, всички мерки трябва да са в посока
насърчаване на раждаемостта. Липсата на места в детските заведения в София,
единстевено пречи.

В заключние искам да добавя, че е унизително да приравняваме децата на
лотарийни билети. Бъркаме в урната и ако бъде изтеглено, печели. Не може
държава и общината да си измиват ръцете един с друг и никой да не поема на
отговорност за некласираните деца. Те заслужават да получат това, което
получават деца, отговарящи на същите критерии. А в дългосрочен план трябва
да се строи, бързо и с приоритет в кварталите с най-много чакащи деца.

С възмущение,
Таня Маринова, майка на 2 деца, разгиравани общо 14 пъти на лотарията „Детски
градини гр. София“

