Subject: приемане 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

Здравейте,
във връзка с предоставената възможност за изпращане на писмени становища и
коментари, по повод обявеното обществено обсъждане приемането на Наредба за
прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, градини и подготвителни
групи в общинските училища на територията на Столична община, бих искала да
направя коментар относно съдържанието на чл. 18 от проекта на наредбата, съдържащ
критериите за прием. По конкретно визирам критерий №2 "Постоянен или настоящ
адрес на един от родителите/настойниците, който упражнява родителските права на
детето на територията на административния район на самостоятелната детска ясла,
градина и училище",чрез който се получават съответно 2т. По този начин, обаче,
всички деца, живеещи на границата на административния район, за които най-близкото
детско заведение, остава в съседния такъв, остават без тези 2 точки. Като пример бих
посочила ул. Шипка, разделяща районите Оборище и Средец. В непосредствена
близост до ул. Шипка се намира ДГ №100, която обаче е в район Оборище. Така за
всички родители, живеещи от другата страна на ул. Шипка- но в район Средец,
цитираната ДГ е най-близка, достъпът до нея не е свързан с пресичане на големи
кръстовища и булеварди, но същата остава в район Оборище и съответно
кандидатстващите, дори и при първо желание остават с 2 точки по-малко.
Предполагам ситуацията е аналогична и за останалите гранични райони на София. В
тази връзка не е ли уместно да бъдат гледани GPS координатите на посоченият
постоянен адрес и съответното детско заведение - същото е напълно достъпно през
Google, чрез всеки един смартфон или компютър.
Друг вариант, чрез който не биха били ощетени кандидатстващите деца, би бил
редактиране на текста във вида "Постоянен или настоящ адрес на един от
родителите/настойниците, който упражнява родителските права на детето на
територията на административния район, или на границата на два съседни
административни района, на самостоятелната детска ясла, градина и училище" , като
в приложение съответно бъдат изредени възможните детски заведения, за съответните
гранични райони. (Като граничен район в дадения по-горе пример визирам карето
между ул. Шипка, бул. Евлоги и Христо Георгиеви, бул. Цар Освободител и бул. Васил
Левски)
Надявам се, че гореизложеният коментар би бил от полза и за други деца и родители,
живеещи на адреси, попадащи в същия или сходни райони, както се надявам и казуса да
бъде взет под внимание и обсъден, за което благодаря предварително.
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