ДО:

Доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на
Столична община

ОТНОСНО: Проект на Наредба за прием на деца в

общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община

Уважаеми доц. д-р Чобанов,

Запознах се с проекта на посочената Наредба и въпреки добре описаните цели, които
искате да постигнете с нея, се съмнявам да промените така или иначе трагичното положение, в
което сме поставени родители и деца. Искам да обърна внимание на един аспект, който ме касае
лично и който не мога да подмина. Моето дете е набор 2018 г., посещава частна ясла, която според
информацията, публикувана в сайта на Информационна система за обслужване на детските
заведения и подготвителните групи в училищата, дава заветната една точка бонус при
кандидатстване за детска градина. Записала съм се във въпросната ясла една година по-рано, за да
съм сигурна, че ще получа точката и съм събирала една година пари, за да мога да заплатя
високите такси. Направих го с идеята, че след това 4 години ще съм спокойна и ще посещаваме
избрана от нас общинска градина. Лишавайки ме сега от тази точка, намалявате значително
шансовете ми за прием в детска градина. В случай че не приемат детето ми другата година, ще
имаме налице една пряка вреда, нанесена ми от общината. Тази вреда лесно ще бъде оценена – 700
лв. струва на месец. Тази вреда ще е нанесена от незаконосъобразния акт на общината, която
незаконосъобразност може да се търси в несъответствието на въпросната Наредба с целта на
закона.
Надявам се, че е случаен фактът, че никъде в мотивите и оценките в публикувания доклад
не сте споменали за отпадането на допълнителната точка, която дава посещението на
самостоятелна детска ясла. Защото ако сте се надявали това да не се забележи от родителите, би
било крайно наивно. Поне можете да посочите някакъв разумен период, след който да отпадне тази
точка, а не както е записано сега в параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби - от 1
март 2021 г. В такъв случай родителите ще могат да преценят дали изобщо да кандидатстват в
самостоятелни детски ясли. Много хора не биха. В моето положение са стотици хора, които са
записали тази година детето си в СДЯ. Ние сме в заварено положение. Кандидатствали сме при
едни условия, а сега тези условия се променят и ни нанасят вреди. Аз лично категорично ще търся

правата си, но ви приканвам да преосмислите и да дадете някакъв приемлив срок за влизане в сила
на Наредбата или поне за тази част от нея, касаеща допълнителната точка, за която говоря.
Бих искала да използвам случая, че Ви пиша по повод прословутата точка, да споделя, че
според мен е редно да има допълнителна точка за уседналост в района на детската градина. Имахте
планове да въведете тази уседналост, на което също разчитах, но и това не приемате като критерий.
В допълнение бих искала да кажа, че е крайно време да се установят някакви по-постоянни
правила за прием в детските градини, а не постоянно да се променят критериите и хората да не
могат спокойно да планират живота си. За съжаление демографската ситуация в страната се дължи
и на подобни недомислици, за които и вие имате немалка роля. И на Вас ви е ясно, че каквито и
критерии да вкарвате, както и да ги въртите, местата са колко са. Винаги ще има недоволни просто
защото няма места за голяма част от кандидатстващите. Нека поне правилата бъдат постоянни, за
да можем да се адаптираме и ние към тях и поне малко от малко да планираме живота си и
евентуално да имаме повече деца.
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РАЛИЦА ИЛИЕВА

