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Subject: Становище 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
На вниманието на доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Във връзка с проекта за изменение 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, смятам че е силно дискриминиращо
премахването на К5 от текущата наредба, а именно допълнителната точка за К5 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.
Въпреки, че в мотивите си за изменението заявявате на няколко места, че причините
са “необходимост от уеднаквяване на критериите за прием на деца в яслена възраст от 10 месеца до 3 години. Равнопоставеност при кандидатстване на децата в СДЯ и в
детските градини с яслени групи”, не виждам как това ще бъде постигнато с
премахване на този критерии.
Първо, с премахване на К5, децата, които посещават СДЯ няма да бъдат
равнопоставени на децата, които посещават яслени групи към детски градини, тъй
като вторите преминават автоматично в детска градина, а първите трябва да
кандидатстват отново. За да има наистина уеднаквяване на критериите, то тогава или
трябва и децата, посещаващи яслени групи в детските градини да кандидатстват
отново за детска градина или да се запази К5 с точка за посещаващи детска ясла.
Второ, в момента има частните детски ясли, регистрирани в Столичната регионална
здравна инспекция съгласно изискванията на Наредба № 9, които се приравняват с
общинските СДЯ и дават точка по текущия К5. Какво ще се случи с тях? В момента ако
промените бъдат приети в този вид, в заварено положение ще се окажат много
родители, които дават една не малка част от семейния си доход за такса за частни
ясли, със съзнанието, че при кандидатстване за градина, детето им ще получи една
точка допълнително. Кой ще компенсира тези родители за похарчените пари? Веднъж
са един вид наказани, като детето им не е класирано в общинска СДЯ, и втори път
искате да ги накажете, като им отнемете и точката от К5.
Трето, по проект промените следва да влязат в сила от март 2021г., т.е веднага без
гратисен период. За текущата година основното класиране беше през май месец,
когато нито един родител не е предполагал за тези промени и всеки, който е
кандидатствал в СДЯ е кандидатствал с идеята за допълнителната точка. В момента,
поставяте в неравностойно положение всички тези родители записали децата си в
СДЯ, защото изведнъж им отнемате допълнителната точка без гратисен период за
вече приетите в СДЯ.
Разбирам, че може би идеята Ви е била да дадете шанс на деца, които не посещават
нито държавна/общинска СДЯ нито частна ясла от одобрения списък при
кандидатстване в градина, но с премахването на К5 вместо да решите един проблем,

създавате няколко други. Основният проблем в Столична община е перманентната
липса на детски градини и ясли, а не допълнителната точка по К5.
Моля, да размислите и да върнете К5 от текущата наредба, даващ допълнителна
точка за деца посещаващи СДЯ.
С Уважение:
Теодора Павлова

