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 г-н Чобанов,
Пиша Ви в качестовото си на родител на дете в яслена възраст, което
втора поредна година не е прието на ясла и многократно е разигравано на
т.нар. "лотария", както много други дечица.
Бих искала да упражня правото си да изразя мнение по повод на някои от
критериите за прием на деца в детски ясли и градини на територията на
Столична община.
Преди всичко, обаче бих искала да кажа, че каквито и критерии да бъдат
гласувани и приети, те няма да решат проблема с липсата на места в
детските заведения. Питам Вас и всички отговорни за това лица, какво
реално се прави по този въпрос т.е ще бъдат ли взети мерки за ударно
строене на детски ясли и градини в районите, където има най-много
чакащи?
1. Критерият "Уседналост", който пряко ни засяга и обрича детето ни да
не бъде прието в детско заведение до тогава, до когато присъствието му не
стане задължително.

1.1 Смятам, че критерият в този си вид е несправедлив, недомислен и сам
по себе си не решава основният проблем, който е липсата на места в
детските ясли и градини. Той ограничава равните права на всики деца за
достъп до детска градина и ясла. Прави печеливши тези, които отговарят
на условията, а губещи тези, които не отговарят.
Създава се
дискриминация и разделение между хората и най-вече поставя в
неравностойно положение най-младите хора (немалка част от тях са хора
под наем), които искат да създадат семейство в нов собствен дом и да
отглеждат децата си.
1.2 Ако се въвеждат някакви разпоредби или ограничения базирни на
времеви интервал, то най-справедливо би било тези разпоредби да влизат в
сила след въпросният времеви интервал, за да могат родителите, знаейки
за съществуването му да имат възможност да реагират и да се съобразят с
това разпореждане. Критерият в този си вид касае минало време, на което
ние родителите сме безсилни да повлияем.
1.3 Ако ще има такъв критеий уседналост, то 3г е немислимо да се
изискват от деца, които нямат навършени толкова години, тъй като,
поправете ме ако греша, но детето кадидатсва за детска градина или ясла, а
не родителите му. (нека поне да не са 3г на ниво район)
1.4 Нека се има предвид и да се разграничи постоянният от настоящият
адрес, като се въведе различно точкуване с оглед да се избегнат измами и
опити за заобикаляне на правилата за кандидастване.
И нека признаем, че липсата на места кара хората да вършат подобни
неща, така че трябва се борим за осигуряване на повече места, без да се
нарушават условията за отглеждане на децата ни.
Нека излекуваме причината за заболяването си, за чието съществуване
знаем от години.
1.5. Моля да се има предвид също така, че хората, които живеят под наем
много трудно могат да сменят адреса си, тъй като наемодателите не винаги
се съгласяват на това. Немалка част от тях имат уседналост на
съответносто място от рода на 10 или повече години, без да са сменили
адресната си регистрация, поради посочените по-горе причини и по този
начин става невъзможно детето им да бъде прието на детска ялса и
градина.
2. Категорично съм против да се увеличи броят на децата в група на 30.
Това лично според мен е нечовешко, както за децата, така и за персонала,
който се грижи за тях. Ако това е начинът, по който смятате да решите
проблема с липсата на места, то той категорично е абсурден, особено в
текущата ситуация в страната с Covid 19. А това, че децата не винаги са на

100% в групата е чисто и просто оправдание, за невъзможността да се
вземат адекватни мерки за справяне със ситуацията.
3. Против съм да се прехвърлят местата за деца с ХЗ, защото може да има
такива освидетелствани след август месец и такива, които тепърва може да
развият хронично заболяване. Техните места ще бъдат заети, което ги
поставя в още по-неравностойно положение. Искам моето дете да
посещава ясла, но не и заемайки мястото на друго дете, още повече на
дете, което има здравословни проблеми. Прехвърлянето на тези места не
решава проблема с чакащите 9000 деца, а строежът на нови дестки
заведения.
В заключението си искам да отправя молба към Вас да поемете
отговорност и да обърнете необходимото внимание на всяко едно от
становищата и да вземете предвид мнението на родителите по повод
пубикуваният доклад. Тези мнения няма как да са еднакви, всеки черпи от
своя собствен опит и оценява спрямо своето собствено положение, но моля
отговорните лица да бъдат обективни и справедливи. Защото това засяга
нашите деца, те са равни, и те са най-ценното, което притежаваме.

С уважение:
Десислава Деделянова (родител)

