ДО:
ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ
–
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТАНОВИЩЕ
от Милена Захариева
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. Чобанов,
Във връзка с проекта за „нова“ наредба за прием в детските ясли и градини,
изказвам несъгласието си за отпадането на критерий К5 (дете, което посещава
общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла). Мотивите ми:







на първо място липсва обосновка от Ваша страна защо е премахнат този
критерии;
след това – дискриминационно е да се прави разлика между децата,
попаднали в СДЯ и тези в яслени групи на ДГ. Системата трябва да
третира всички деца еднакво, ако ли не – може да се прави
кандидатстване и класиране всяка година, независмо дали детето е било
прието предходната или не;
лишавате родителите на деца от набор 2018 и 2019 от правото на
информиран избор, тъй като сегашната промяна касае не само бъдещи, но
вече минали решения;
дори да въведете гратисен период за отпадането на този критерий, с
перманентното му премахване напълно обезсмисляте съществуването на
СДЯ, тъй като никой родител няма да иска да участва отново на
предварително предрешен жребий (предвид липсата на места), след като
детето му 2 години е посещавало ясла, социализирало се е, а родителите
работят.

Единственото смислено обяснение за отпадането на този критерий би бил
преструктурирането на всички СДЯ в ДГ с яслени групи, за което обаче не виждам и
помен в наредбата или в бъдещите планове.
И докато сме на темата за дългосрочни планове, бих искала да призова за реални
проекти с реални решения по болната тема с липса на места за децата ни, нещо, което

чакаме вече повече от 10 години. Това, което бих искала да видя и вярвам, че и всички
родители в тази „дядова ръкавичка“ София искат същото:








списък на възможните терени и сгради, които биха могли да послужат за
нови детски заведения на територията на Столична община;
адекватна комуникация с разни там други отдели в общината като
„Архитектура и градоустройство“, за да не ставаме отново свидетели на
цели квартали без улици и транспорт, та какво да говорим за ясли и
детски градини;
партньорства и бартери с други държавни структури, които разполагат с
богат фонд от земи и могат да предоставят подходящи терени за строеж
на нови ясли и детски градини;
програма за привличане на нови кадри в системата на детските ясли и
градини;
адекватно и хуманно заплащане на служителите, които отглеждат нашите
деца по 10 часа на ден.

Оставам с надежда, че след толкова години нещата ще тръгнат в правилна
посока.

София,
12.10.2020 г.
С уважение,
Милена Захариева

