Subject: Относно Проект на Наредба за прием на деца, на вниманието на доц. д-р Тодор
Чобанов
ДО: Тодор Чобанов, Заместник-кмет на Столичната община
Малина Едрева, общински съветник, вносител на доклада
Дончо Барбалов, вносител на доклада и заместник-кмет по направление “Финанси и
здравеопазване"
Мария Минчева- директор Дирекция „Образование“
Моника Чеуз – директор Дирекция „Здравеопазване“
Йолита Тодорова – гл.юрисконсулт дирекция „Образование“
Огнян Лютаков – ст.юрисконсулт дирекция „Здравеопазване“
СТАНОВИЩЕ
От Екатерина Михайлова – родител на дете, родено 2018 г. – НЕПРИЕТО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ
ОТНОСНО: Обществени консултации с период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от
17.09.2020 г. до 17.10.2020 г. с предмет 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 всички, загрижени за децата-бъдещето на Столична община,
До настоящия момент мъдри общински съветници влагат редица усилия да променят
правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в
подготвителните групи на територията на Столична община. Директори на дирекции и
юрисконсулти смело изготвят и съгласуват текстове, отговарящи на българското и европейско
законодателство, пропускащи моралните и чисто човешки отношения.
От решаващо значение според мен е да се гарантира качеството на една промяна в
действащата наредба и способността да се откликне на нуждите на обществото. Надявам се
да обърнете внимание и на всички приети до момента становища след завидния Ви стремеж
към сътрудничеството с всички родители, граждански групи и организации. Мотивите към
проекта на наредбата и Предварителната оценка на въздействието й копират изцяло внесения
доклад, който навежда доводи единствено в насока – постоянен, настоящ адрес и премахване
изискването за представяне на определени документи от родители.
Прокламирате възторжено, че предложеният проект е разработен в съответствие с
Европейското законодателство и Европейската харта за местно самоуправление. За съжаление
не успявате да спазите едно важно заложено право и обещание, въведено с Конвенцията на
ООН за правата на детето, а именно: че ще се прави всичко според силите и възможностите, за
да се защитават и утвърждават правата на децата – да живеят, да растат, да учат, да бъдат чути
и да развиват пълния си потенциал.
Обърнете внимание за утвърждаване на санкции за нерядко срещаните случаи, когато
се подават грешни данни с цел да получат повече точки в класирането. След всички вариации
на уседналост, все пак пропускате по-важната практическа точка за уседналост в
административния район на детската градина.

На второ по ред класиране моето дете не е прието в единствената СДЯ в моя район,
както и в ДГ с яслени групи. Моето дете посещава частна детска ясла, даваща допълнителна
точка с основната идея - допълнителен шанс за прием при кандидатстване в ДГ. Избрах да
започна работа след навършване на 2-годишна възраст на детето ми, направени бяха редица
разчети на семейния бюджет, логистика за оставяне и посрещане от частното заведение, което
коства много на цялото семейство, включително и на малкия гражданин и ежедневието му,
което вие с лекота обръщате на жребий. Взела съм това решение и съм направила своя
информиран избор на база действащата към момента на кандидатстване Наредба. Направих го
с идеята, че аз и детето ми ще сме спокойни и то ще посещава общинска градина в нашия
район; ще спестим стреса от ежедневното пътуване до отдалечено място; ще преодолее
липсата на приятелите от квартала в отдалечената детска градина. Изведнъж в започнала
учебна година решавате да творите като ме лишавате от тази точка-шанс и намалявате
значително възможностите ми за прием в детска градина, в следствие на което с действията си
общината ми нанася пряка вреда – средно 700 лв. на месец за периода от приема ми в ЧДГ до
навършване на 3 годишна възраст на детето ми /минимум 6 месеца/.
По какъв начин постигате равен старт между децата, когато тези, посещаващи ДГ с
яслени групи продължават директно в детска градина? Предполагам голямата група,
подписала доклада е направила кратък анализ и сравнение на броя свободни места в
самостоятелните детски ясли и в ДГ с яслени групи… Колко от вас, уважаеми творящи
текстове в наредбата, се сблъскахте директно с кандидатстване и дебнене /да! дебнене/
на свободни места, точки, разместване, очакване на заветното класиране …. и съвсем
естественият резултат при постигнатото от вас – разочарование?!
Моля, обърнете внимание и вникнете в детайли в така прозаичната част от живота на
едно дете – приемането му в детска ясла и градина – то не е предмет на томбола, жребий,
частни интереси, сметки.
И така, господин Тодор Чобанов, госпожо Малина Едрева, г-н Дончо Барбалов, г-жо
Мария Минчева, г-жо Моника Чеуз, г-жо Йолита Тодорова и г-н Огнян Лютаков, разчитам да
прочетете внимателно всички публикувани отговори и вникнете в идеята, доводите и
желанието на родителите и организациите, изразили становища, които до момента са в един
дух.
Успех!

