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ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Лилия Трифонова
ОТНОСНО : Проект за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските
детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община /Приета с Решение № 82 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от
22.02.2018 г./, за краткост „Наредбата“.
Уважаеми г-н Чобанов,

ПРЕДЛАГАМ в чл.18 от Наредбата към критерий за прием № 3 „Трудов статус“ да бъде
добавена опцията „пенсионер за прослужено време и старост при условията на трета категория
на труд“, като в тази хипотеза се добавя 1 точка за пенсионирания родител.
МОТИВИТЕ ми за това са следните :

В действащата Наредба възможните опции за избор в критерий №3 „трудов статус” са:
„Работещ родител /или в отпуск за гледане на дете/, който е социално осигурен”, „безработен”
или „друг”. Бащата на детето ми е пенсионер за прослужено време и старост при условията на
трета категория труд. Според действащата в момента Наредба, в тази хипотеза съм принудена
да избера опцията „друг“, но това не носи точка, която би дала шанс на детето ми за класиране
в общинско детско заведение (детска градина). Всеобщо известно е, че в условията на
безработица работодателите отбягват да наемат на работа лице, вече придобило право на
пенсия. Да не говорим, че често мотивът за прекратяване на трудов договор сключен с
пенсионер е именно, че е пенсионер. В този смисъл смятам, че е твърде несправедливо, дори
дискриминиращо спрямо детето ми затова, че баща му е пенсионер, който е изработил
подобаващите за неговата възраст години и е плащал за това време осигурителни вноски да не
получи точка по този критерий. Това ни принуждава да търсим услугите на частна детска
градина, където таксите, в сравнение с общинските детски заведения, са още по-непосилни за
нас, защото поради пенсионирането на бащата доходите ни са значително по-ниски.

С настоящото писмо бих искала да насоча вниманието Ви към този наш проблем, който
предполагам не се среща често, но е реалност.

Надявам се предложението ми да бъде внимателно и задълбочено анализирано, и да бъде
включено в Проекта за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските
детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018
г.

С уважение,

Лилия Трифонова

