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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 г-н Чобанов,
В качеството си на майка на дете, родено през 2018 г., бих искала да изразя
своето становище във връзка с публикувания 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.
Провокирана съм да изразя своето мнение предвид личния ми опит за
кандидатстване и прием на детето ми. Две поредни години се опитваме да
влезем в детска градина с яслени групи, която се намира в квартала ми, на 3 мин.
от моя постоянен и настоящ адрес на територията на гр. София. Независимо, че
имаме максимален брой точки (12) по общи критерии според действащата
Наредба, опитите ни бяха безуспешни. Чрез жребий успяхме все пак да влезем
в СДЯ, в същия район, друг квартал, където завеждането на детето е
невъзможно без автомобил, предвид възрастта на детето и локацията на яслата.
Предвид описаната фактическа обстановка, в която се намираме, изразявам
становище, както следва:
1.

Бих искала да изразя несъгласието си с отпадането на допълнителната точка,
която записани в СДЯ деца ползват при кандидатстване за първа градинска
група. Подобен подход би бил дискриминационен по отношение на тези деца,
които им предстои отново да кандидатстват за детска градина, в сравнение с
децата, които имат възможност автоматично да продължат от ясла в първа
градинска група. Още повече, че много родители като мен са се опитали да
кандидатстват безуспешно в детска градина с яслени групи и приемът в СДЯ е
бил краен вариант, случил се най-често след пореден жребий. Поради тази
причина изразявам категоричното си негативно мнение относно отпадането на
тази точка. Предлагам да се разгледа възможността за гратисен период относно
това ново положение, така че същото да не се прилага за децата, които са
родени през 2018 г. и 2019 г. Родителите на тези деца, към момента им на
приемане и записване в СДЯ, са били запознати с действащото правило за
допълнителна точка и се надяват това да е шансът им за прием на децата в
последствие в първа градинска група. В допълнение, не бива да се пренебрегва
и факта, че много от родителите правят и непосилни неща, за да запишат децата
си в частна ясла, която би осигурила допълнителната точка. В този контекст
децата от набори 2018 г. и 2019 г. следва да се считат в заварено положение,

като предвид принципите за гарантиране на стабилитет и предвидимост на
обществените отношения, не следва да бъдат субект на предложеното ново
правно положение.
2.

Приветствам въвеждането на критерии за уседналост и считам, че подходът ще
удовлетвори до някаква степен дългогодишните жители на гр. София.
Независимо от това, считам, че този критерий следва да бъде доразвит и
обмислен още по-задълбочено. Целесъобразно е да се помисли за хората от
квартали, в които има ясла или детска градина, и желаят детето им да посещава
именно кварталното детско заведение, да се ползват с някакво предимство.
Разбирам, че не всеки квартал има детско заведение и за това е необходимо
критерий да са районите. Разбирам, че не всеки родител предпочита именно
кварталното детско заведение, но съм склонна да направя извод, че при деца на
такава ниска възраст повечето родители предпочитат да ги водят на разумно
близко разстояние, а не всеки ден да се пътува по половин час с автомобил. На
практика съм свидетел на ситуации, в които родители от квартала, където в
момента е записано детето ми, са принудени да го карат до моя квартал, а аз да
карам моето дете до техния квартал. Поради тези причини, считам, че родители,
които искат детето им да посещава квартална детска ясла или градина и това е
обективно възможно, защото има такава в квартала, следва да се ползват от
допълнително предимство. Считам, че подобна регламентация е оправдана и от
гледна точка на ниската възраст на децата и неудобството, което се причинява
на същите и на родителите им в настоящата ситуация.

3.

В заключение, бих искала да насърча усилията на ръководството на Столична
община за справяне с наболелия проблем в общественото пространство, но към
момента каквито и законови изменения да се предложат, обсъдят и приемат, не
биха довели до ефективен и удовлетворяващ всички родители резултат.
Очевидна е необходимостта от инвестиране в реновация и изграждане на
материални бази, които да отговарят на необходимите стандарти и капацитет,
така че да се разреши проблемът с недостига на места. Усилията следва да се
фокусират най-вече върху този аспект, и то в краткосрочен времеви диапазон.

С уважение,
Анна Кирова

