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,
Всичките допълнителни критерии, които се променят всяка година, целят да прикрият
липсата на достатъчно действия относно строежа на детски заведения, които да могат
да покрият огромния недостиг на места. Софийска община трябва да спре да продава
общински райони на частни строителни компании, ако районите са били първоначално
предназначени за строеж на детски градини или филиали и детски площадки (както е в
район Изгрев, ж.к. Дианабад), и да се фокусира над откриване на нови
сгради/помещения, които да могат да отговорят на голямото търсене. Увеличаване на
бройка деца за група НЕ е адекватен метод и не само заради недостатъчния брой
персонал, а и заради неспособността на настоящите помещения и условията в яслите и
градините да покрият съответната бройка, която и в момента е прекалено висока.
До тогава каквито и да било промени да правите над регламента за прием на деца, ще
срещате явно неодобрение от страна на гражданите, защото всеки един критерий е
дискриминационен за останалите деца.
Трябва да се погледне реална бройка на граждани, регистрирани във всяка една община
спрямо списъците на ЕСГРАОН, да се провери бройката на деца в яслена, градинска и
ученическа възраст и да се съсредоточат усилията над това да се даде шанс поне на 75
% от тези деца да посещават държавни/общински детски заведения.
При даване на разрешение за строеж на голяма жилищна сграда да се преосмисля
бройката и да се взимат проактивни действия.
Да се измисли метод за стимулиране на работодатели, които предлагат забавачки за
деца на служителите си - стимулиране чрез данъчни облекчения или други методи.
Благодаря предварително за отделеното време.
-С уважение,
Таня Наумоска

