Здравейте г-жо Тасева, г-н Лютаков,
Изпращам на вниманието на г-н Барбалов моето мнение относно обсъжданите промени в
наредбата за детските градини и правилата за яслите.
Файлът е един, тъй като мнението ми касае и двата нормативни акта.
С уважение,
Ива Йосифова

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
От: Ива Йосифова – Такева, гр.София
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; Проект за изменение и допълнение на
Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията
на Столична община;
Уважаеми г-н Чобанов,
Проблемът при приема на деца в столичните детски градини и ясли основно е ЛИПСАТА
НА МЕСТА, нежеланието на Столична община да отвори достатъчно нови заведения и
да компенсира родителите на неприетите.
Този проблем няма как да бъде решен с ежегодно разместване на едни бройки от
една графа в друга.
Подходящите решения са:
- Бърза оптимизация на настоящата материална база /където е възможно –
ударно отваряне на допълнителни групи, с допълнителен персонал/;
преустройство на десетки свободни имоти на Столична община в ясли и градини
/не е нужно да се започва от първа копка, не е нужно да се прерязват ленти/;
- Адекватна компенсация на родителите на неприетите деца /неравенството
след лотарията за места е чудовищно. Едни родители плащат 60лв. месечно и
пращат детето си в огромните бази на общинските градини. А други – поемат
непосилни такси от по 600-1000лв. месечно, за да отглеждат детето им в някой
задушен апартамент, преустроен на „ЧДГ“, без двор, без медицинска сестра, с
някакъв „кетъринг“… А всички плащат еднакво пропорционално данъци/.
- Ударно увеличаване на таксата от 60 на 150, 200лв. и дори повече. Това ще
финансира допълнителните групи и места, ще повиши качеството на услугата, и
ще „отсее“ стотици непосещаващи деца, чиито родители ги записват в ясли „за
всеки случай“. Естествено, за доказано социално-слабите родители следва да има
намаление.

Отделно, обръщам внимание, че отново работна група приема десетки деца и внучета
на работещи в столичните ясли и градини, в пълно нарушение на съдебно решение.
С влязло в сила решение Решение № 6991 от 15.12.2012 г. на АдмС - София по адм. д. №
6935/2012 г. бе отменен като пряка дискриминация критерий № 4, допускащ приема на
посочените деца. В недоумение съм как е възможно група от учители, директори и
експерти да нарушават системно закона, като не изпълняват съдебно решение?
И на последно място – така и не е „изчистена“ дефиницията за „домакинство“. Не е
правно издържано да остане възможността за „и техни роднини“, за което и други
родители пишат.

