На вниманието на : доц д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община
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 г-н Чобанов,
Във връзка с публикуван Доклад с рег. № СОА20-ВК66-7501/15.09.2020 бих искала
да изразя несъгласието си с отпадането на критерият по чл.18, т. 5 от действащата към
момента Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи
в общинските училища на територията на Столична община, съгласно който при
кандидатстване за първа градинска група се дава предимство (допълнителна точка)
на деца, които посещават общинска самостоятелна детска ясла или частна детска
ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца
преди записване.
В проекта за нова наредба е декларирано желание за постигане на равнопоставеност
между децата при кандидатстване. В този смисъл премахването на действащият критерий
по чл.18, т.5 ще доведе до по-голяма неравнопоставеност между децата, посещаващи СДЯ
или регистрирана частна ДЯ и децата в яслени групи към детски градини, тъй като
последните автоматично продължават в първа градинска група на съответните заведения.
Допълнителната точка, която се предоставя на децата от СДЯ при кандидатстване в първа
градинска група ги компенсира спрямо децата в яслените групи на детските градини.
Считам, че с отпадането на този критерий се създават предпоставки за дискриминиране на
деца спрямо институцията, която посещават.
В допълнение децата посещаващи СДЯ са деца на родители с прекратен отпуск за
отглеждане на дете, които вече успешно са реинтегрирани на пазара на труда, а самите деца
са адаптирани и са придобили навици след посещаване на детско заведение.
В случай на отпадането на критерият по чл.18, т.5 и същевременното непредвиждане на
гратисен период за влизането в сила на новата наредба по отношение на засегнатите деца в
заварено положение (децата от набор 2018 г. и 2019 г.) се нарушава правото на информаиран
избор относно заведението, в което са кандидатствали стотици родители, чиито деца към
момента посещават СДЯ.
По отношение на децата, посещаващи регистрирани от СРЗИ частни ясли трябва да се
вземат под внимание времето за пътуване и значителният финансов ресурс, които
родителите са отделили, за да посещава детето им именно такава ясла с цел да получи
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допълнителна точка при кандидатстването в първа градинска група и съответно да има поголям шанс да бъде прието в държавна детска градина.
Честата промяна на критериите за прием в детски заведения и липсата на мотиви за
премахване, промяна или добавяне на критерий е израз на липса на последователност и
предвидимост от страна на Столична община.
Следва да се работи активно в насока осигуряване на нови места и компенсация за
неприетите деца, защото не се постига необходимата социална справедливост, тъй като
разполагаемите места в детски заведения остават константна величина при нарастващ брой
кандидати, като отново повече от 10 000 деца остават извън системата.

С уважение: Ива Анастасова-Сотирова
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