На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична
община
Относно: 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 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., изм. (отстраняване
на техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и
доп. – Решение № 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.
Г-н Чобанов, не се опитвайте да решите проблем, който 15 години от ГЕРБ не
можахте да решите, просто като натикате повече деца в група, когато и сега
пространството за тях и възпитателите не достигат! Даже е необходимо
намаляване на бройката на 20 деца по общ ред в градинските групи.
Изказвам отрицателно становище за предвидените промени за увеличаване на
групите в градините и яслите.
Изказвам положителното си становище за предвидените промени в точковата
система. Най-накрая се решихте да въведете уседналост...късно, но поне е
нещо.
Г-н Чобанов, вие се оказахте напълно неспособен да се справите с проблема с
липсата на места за децата в яслите и градините, не можахте да поставите този
проблем с висок приоритет в общината и да задействате своите колеги от ГЕРБ
да гласуват ЗА ваучерите за неприети деца, така че да се постигне някакво
временно решение на проблема, като неприетите деца да могат да посещават
частни ясли и градини с полагащата им се държавна помощ, за да е
справедливо!
Г-н Чобанов, официално ви изисквам оставката, поради показната ви наглост,
лицемерие, липса на каквато и да било компетентност и най-вече пълната
пасивност по проблема с липсата на места за българските деца. Ако имате поне
малко мъжко достойнство, подайте си оставката като зам. кмет, за да може да
има поне някакъв шанс, да дойде някой друг, който активно да се бори за
решаване на проблема.
ОСТАВКА,
Явор Иванов

