На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

ПИСМО - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТАКЕВ, гр.София, ул.Димитър Димов 1
Относно: Обществени консултации по Наредба 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.

Уважаеми г-н Чобанов,
Отправям следните предложения за решаване на проблема с недостига на места в
столичните ясли и детски градини:
1. Незабавно увеличаване на местата /бройките/ в групите, с цената на незабавно
наемане на допълнителен педагогически и медицински персонал! Отпускане на
допълнителни средства от бюджета на общината за тази цел.
2. Създаване на допълнителни групи в рамките на съществуващите ясли и детски
градини! Ако влезете в почти всяка частна ясла/градина в града ще установите, че
децата спят натъпкани по двуетажни легла, без двор, без място за игра, на сгъваеми
креватчета. Докато „късметлиите“ от общинската лотария се ширят в огромни
помещения, и почти винаги огромни дворове. Място има!
3. Увеличаване на таксата от 60 на 150, 200лв. и дори повече. Това ще „отсее“ стотици
непосещаващи деца, чиито родители заемат места „за всеки случай“, и по някакви
причини не пращат детето на ясла, но му пазят място по цяла година. А тези, които
наистина нямат алтернатива и искат да работят – нямат избор. Увеличаването на
таксата ще доведе и до повече постъпления в бюджета – и съответно осигуряване на
допълнителния персонал, предложен в точка 1. Естествено, за доказано социално
слабите родители следва да има намаление. Но – съгласете се, нелепо е едни да
плащат 60лв., а за други да остава да търсят частни ясли, детегледачки или просто да
не работят – без компенсация.
4. Да отпадне ограничението за прием на деца по „социален критерий“. Както е било
винаги досега. Защото ако местата не стигат и са малко, то е редно винаги предимство
да имат деца без родители, деца от многодетни семейства, деца – близнаци,
породени и т.н. Защото в момента с набор 2017 и 2016 влязоха стотици деца без тези
нужди, а извън яслите останаха дори сирачета, и прочие деца от социално уязвими
групи. Какъв е смисълът? При ограничен ресурс и правната, и житейската логика е да

се даде предимство на по-слабите. В случая родителите на децата от групите по
„социални критерии“ очевидно са неравнопоставени, и за тях е много по-трудно да
организират алтернативна грижа. Така че – какви са мотивите за „таван“ от 30%, или
40%?? Все едно да раздаваме социални помощи и на богатите?

Отбелязвам, че Столична община от години нарушава конституционно закрепеното право на
образование на стотици деца, родени и живущи в столицата.
Правото на образование на всяко дете в България е закрепено в Конституцията /чл.53 ал.1/,
като образование се осъществява включително и в яслите.
Съгласно чл. 24 ал.4 ЗПУО, децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се
отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие,
приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и
науката.
Съгласно чл.2 ал.1 от Наредбата № 26 от 18.11.2008 г. , детските ясли са организационно
обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане,
възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.

Тази година нарушението на правата на децата надмина всички обществени очаквания и взе
чудовищни размери!
Над 5000 деца в града останаха неприети в яслите, а техните родители се чудят – да не
работят, или да отделят цели заплати за детегледачки /от 900лв. нагоре!/, или частни ясли
/каквито почти няма, но пък също са скъпи – от 550лв. нагоре!/.
Родителите на неприетите деца също плащат данъци. Но те не само трябва да плащат сами
за грижата за своите неприети деца – а от техните данъци се издържат „спечелилите“
лотарията.
Политиката на общината спрямо малките деца в града е престъпна, и не отговаря на гръмко
афишираните намерения – да се ценят и пазят децата, да се увеличава раждаемостта, да се
насърчава семейството.
Политиката на общината нарушава правата на децата, и това ще доведе до серия
основателни искове за имуществени и неимуществени вреди, които после отново ще са за
сметка на данъкоплатците. Липсата на равенство при ползване на общинска услуга също е
правно основание за претенции за обезщетение.

Моля за Вашата незабавна намеса, за да не е късно за набори 2017 и 2016!

