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Относно писмо на г-жа Цеца Георгиева, директор на ОДЗ №2 във връзка с
публикация във вестник „Телеграф“ от 05.10.2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАХАРИЕВ,

Обръщаме се към Вас по повод писмо на г-жа Цеца Георгиева, директор на ОДЗ
№2 „Звънче“, гр. София, което тя е адресирала до вестник „Телеграф“ и е публикувала на
сайта на ОДЗ №2 (http://www.zvunche.hit.bg/08102012.html), с което иска право на отговор
във връзка с публикация във вестника.
Считаме, че с това писмо г-жа Цеца Георгиева удобно пренебрегва фактите с
цел да урони името на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“, като използва тази
конкретна публикация във вестник „Телеграф“ като отправна точка.
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Вие и Вашият екип най-добре знаете, че коментираната публикация не е поръчана
от Сдружението, каквато е посоката на писмото на г-жа Цеца Георгиева, както и сте
наясно, че при подготовката на материала г-жа Поли Пантева и други членове на Вашия
екип не са контактували с представители на СНБМ.
Във тази връзка бихме искали да се спрем на някои факти, които през последните
две години провокираха нееднократно възмущението на родителите, което може да се
проследи в интернет пространството и част от което Вашият екип и г-жа Поли Пантева са
отразили в публикацията, озаглавена „3 бона рекет за детска градина“.
В края на 2010 г. възмутен родител ни изпрати линк към информация, публикувана
от потребител във форума БГ-Мамма, в която потребителят споделяше с останалите, че в
яслената група на 2 ОДЗ има записани 50 деца и че за да бъдат приети нейните деца,
бащата на децата е трябвало да подпише декларация за спонсорство. Прилагаме
копия от постовете на този потребител.
След получаването на този сигнал, Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“,
постави въпроса за приема в 2 ОДЗ за разглеждане в Работна група към Дирекция
„Образование“ в Столична община, където се разглеждат и обсъждат въпроси, свързани с
дейността на общинските детски градини. Обсъждането на проблема с числеността на
яслената група във въпросното ОДЗ и дали тези деца са приети при спазване на
нормативната уредба е отразено в протоколи №30 и №32 (http://kg.sofia.bg/isodz/, секция
„Работна група“) . Тъй като сигналът бе неглижиран и не бе предприето необходимото, за
да се изясни казусът, в началото на 2011 г. СНБМ депозира в Столична община писмено
искане за проверка. Въпреки публичното изказване на тогавашния зам. кмет на СО –
г-н Христо Ангеличин в ефира на телевизия ББТ, че при такива сигнали Столична община
прави пълна проверка в рамките на 48 часа, СНБМ получи отговор почти три месеца след
депозирането на искането за проверка. При очевидни несъответствия в данните за
приема от ИСОДЗ и МОМН се оказа, че Столична община не е открила нарушения.
От отговора, подписан от г-н Христо Ангеличин, не ставя ясно и кой и как е правил
проверката, защото искането на СНБМ бе тя да се направи от независим орган и да
обхване както приема, така и даренията, свързани с него. Прилагаме копия от
писмото на СНБМ и отговора на Столична община.
А фактите за приема в ОДЗ №2 са следните: според базата данни на МОМН, която
се попълва с информация, подадена от самите директори, към декември 2010 г. в
единствената яслена група на 2 ОДЗ е имало записани 63 деца (а не 50 според
твърдението на служители от Столична община) при само 18 деца класирани и
записани по общия ред според наличната към този момент информация в
Информационната система. Неоспорим факт е, че към този момент в яслената група на
2 ОДЗ е имало записани 45 деца, които не са приети с редовно класиране през
информационната система. Записването на деца с тежки заболявания и СОП по никакъв
начин не може да обоснове такова драстично разминаване. Абсурдно е да се мисли, че е
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по-силите на какъвто и да е екип да се справи с качественото обгрижване на бебета до 3годишна възраст, ако всички те са приети, както г-жа Цеца Георгиева твърди, защото са с
тежка диагноза. Няколко от тях – вероятно да, но е абсурдно да се твърди подобно нещо
за всичките 45 деца. Факт е също и че през кампанията за прием през 2011 г. за яслената
група във ОДЗ №2 са обявени цели 2 места при яслена група с очевиден капацитет 63
места и цели 5 места за първа градинска група при капацитет минимум 50 места. Т. е.
простата аритметика показва, че от яслената група е предвидено прехвърляне на 45
деца в първа градинска група, а срещу това са обявени само 2 свободни места за
класиране по общия ред през ИСОДГ. Прилагаме копие – извадка от регистъра на
МОМН за броя яслени групи и броя записани деца към декември 2010 г.
Тази ситуация е възмутителна с това, че директор на детска градина съзнателно е
пренебрегнал Правила за прием, приети от Столичен общински съвет и не е спазил
съществуващата нормативна уредба. Нещо повече, полученото обяснение и цитираните от
г-жа Цеца Георгиева членове и алинеи от ЗНП и ППЗНП (включително и в коментираното
писмо-отговор на публикацията във вестник „Телеграф“) не регламентират приема на
деца със СОП и хронични заболявания в яслена възраст, а са само за деца от 3 години
нагоре. Т. е. в конкретния случай става въпрос и за непознаване на нормативната
уредба, която регламентира дейността на детските градини и то именно от г-жа Цеца
Георгиева, която е директор на такова детско заведение. В допълнение – при приема
на деца с хронични заболявания удобно не е спазвана и Наредбата за медицинската
експертиза от май 2010 г., приета с Постановление на Министерски съвет, която е
единственият документ, който регламентира кой и с какъв документ осъществява
медицинска експертиза на деца. Със Заявление за достъп до обществена информация
СНБМ поиска справка за вида документи, с които са записвани децата с хронични
заболявания в столичните детски градини. Прилагаме копия от два отговора на 2 ОДЗ,
от които е видно, че за едно и също нещо, с един и същ изходящ номер, от една и
съща дата, са подадени два различаващи се документа. Тази информация получихме
едва през 2012 г. в резултат от изпълнение на съдебно решение.
В условията на безпрецедентен недостиг на места в детските градини, поведението
на ръководството на 2 ОДЗ поражда много съмнения и недоволство у родителите и това е
било така и преди СНБМ да се запознае с проблема и да започне да работи по неговото
изясняване. Нещо повече – подобни действия на прием, без ясни правила, води до
компрометиране на цялата система от детски заведения на територията на Столична
община, както и на самата Столична община. Голяма част от детските заведения
осъществяват своя прием съгласно Правилата, приети от СОС и не си позволяват
свободно тълкуване на нормативната уредба, за да осигуряват лоялност на
родителите на приетите деца.
Дарението е доброволен акт и не предполага очаквания за получаване на нещо в
замяна. Ако г-жа Цеца Георгиева твърди, че коментарите на родителите са неистина, защо
вече четвърта година не обявява всички свободни места във 2 ОДЗ за класиране през
Информационната система. И после да докаже на всички, че не други фактори, а
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единствено добрата работа с родители е причината за големия дарителски интерес,
насочен към ръководеното от нея детско заведение.
Вместо това г-жа Цеца Георгиева не отива по-далеч от това да напише поредното
неуравновесено и фактологически невярно писание, в което възхвалява себе си и напада
СНБМ с обиден тон. Защото просто няма какво друго да напише. Липсва осъзнаване на
причината на родителското недоволство, липсва елементарно уважение към чакащите на
опашка за място в детското заведение, към техните нужди и чувства, липсва уважение към
правата на родителите и техните деца, липсва осъзнаване на правото на свободно
изказване на мнение. Липсва и ангажираност към проблемите на родителите,
живеещи в района на детското заведение, които са разчитали и разчитат на шансове
за прием в него. Дали някой, който е наясно с тези факти, би направил грешката да
се изкаже ласкаво за работата на директора на това детско заведение?
След всичко това, ние от СНБМ сме възмутени от начина, по-който г-жа Цеца
Георгиева пише за морал и обвинява в неморалност другите.
Считаме, че ако на въпросната госпожа, която определя себе си като „определена
видна личност“ бъде дадено право на отговор, то като оклеветена страна, Сдружение
„Настоящи и бъдещи майки“ имаме право и настояваме за същото.

С УВАЖЕНИЕ,
Сийка Ангелова –
председател на УС на СНБМ

Адрес за кореспонденция: София 1202, ул. “Веслец” №45, ет. 4, ап. 13, тел. 0898 537 006,
лице за контакт – Елена Христова, ел. поща: snbm@snbm.org

4

5

6

7

8

9

10

