На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община.
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., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение №
270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от
26.07.2018 г.
Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Бих искал да направя предложения за приема на деца в общински детски градини и ясли,
както и в подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община, като
един жител, данъкоплатец и родител на две деца, родени и отглеждани на територията на
Столична община и по-точно в район Триадица. Район известен през последните 10 и повече
години с огромен недостатък на места за децата по общинските детски градини и ясли. За
този период подобрение не е настъпило. Прием на деца родени през 2017г. за район
Триадица имаше само в 3 детски заведения, а обявените места за деца без СОП, хронични
заболявания и социални критерии бяха общо цифром и словом 55 (петдесет и пет места), а
след първо класиране не класирани/желаещите по първо желание в системата останаха над
200 деца, т.е. около 1/5 е бил шанса желаещите деца да бъдат приети. Логистиката на едно
семейство с две деца е смазваща, дори когато те посещават заведения в близост, но при този
наплив места няма дори в намиращите се в близост частни детски ясли и градини с месеци,
дори година напред. Налага се семейството да започне да мисли за повече от едно превозно
средство, не за лукс, а по необходимост, защото децата трябва да се заведат до детското
заведение в различни райони/квартали, родителите да отидат на работа, а по-късно те трябва
също да се вземат, като това за семейството и детето означава не само разходи, а също
ежедневна логистика за толкова малко дете, два пъти на ден, сутрин и вечер.
Във връзка с всичко изложено по-горе, предлагам да се помисли за:
1/ Въвеждане на изискване към родителите да представят документ за липса на данъчни
задължения при записване на детето и всяка следваща година, поради следните аргументи:
- заплащането на данъци и такси е основен източник за строежа, подобрението и поддръжката
на детски градини и училища;
- редно е когато получаване, също да даваме;
2/ Даване на някакво малко предимство на вторите деца, които имат по-големи братя и сестри,
посещаващи близките училища, поради следните аргументи:
- помощ за логистиката на семейството, при така тежкия трафик в столицата и спомагане за
неговото намаляване;
- стимул към семействата, които въпреки тежката ситуация са се решили да имат повече от
едно дете, което да не живее на социални издръжки;
- даване на възможност родителите да се върнат по-бързо на работа;
3/ Спешно търсене на решение, което да намали огромния недостатък на места в район
Триадица в кратки и разумни срокове като се използва наличната база на големи училища
като 121-во и 104-то, както и малката зала Триадица
С уважение, родител на две малки деца Митко Вичев

