Subject: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Закупих жилище в район Младост. Съпругът ми работи в този район, както и аз отново
ще работя в района, стига да успея изобщо да се върна на работа. Детето ми е набор
2019 г. Очеводно няма вече никакви шансове за прием. Капарирах място в частна
детска ясла в квартала, за да мога поне след 2 години да разчитам на допълнителната
точка, която сега премахвате!
Трябва да давате по-голям гратисен период. Сега, след като се обезмисля започването
на ясла на детето ми, кой ще ме обезщети с това капаро, което ще загубя? Няма нужда
да питам, аз ще си нося последствията.
Другата абсурдна ситуация - детето ми не е от изтеглените деца, аз ще плащам повече
от 10 пъти над таксата, която ще плащат печелившите деца, за да се върна на работа.
Същевременно аз ще бъда лишена и на 50% от майчинството затова, че ще се върна на
работа преди 2рата година, държавата не е осигурила за детето ми място в държавна
ясла, аз ще плащам и данъци, и осигуровки върху заплатата ми и какъв е смисъла в
цялото упражнение, ако загубя и допълнителната точка, която смятах все пак за
някакъя тип компенсация затова, че ще плащам 8000-10000 лв. годишно? Ако така
смятате да стимулирате майките да се връщат по-рано на работа..няма как да се получи,
поне мен ме изгубихте.
И последно, не е ли редно родителите, които работят и живеят в един район да се
ползват с допълнително предимство? Защо трябва да приемат деца, чиито
родители работят в другия край на София, а моето дете да не се ползва с предимство,
както беше критерият за месторабота? Нека родителите, които не работят в район
Младост да си получават допълнителна точка за района, в който работят, за да имат поголям избор от удобни варианти за ДГ. Все пак знаем, че и масово родителите започват
работа на 6 часа защото ги задължават да вземат децата си до 17 и 30-18 часа. С
въвеждането на този критерий, голяма част от родителите ще бъдат улеснени в това
отношение, като директно след работа вземат детето си от градината, намираща се
близо до работата им, а няма да им се налага да минават на 6 часов работен ден, за да
успяват да стигнат навреме до ДГ. Така и държавата няма да губи допълнително от
данъци и осигуровки.
Хубав и успешен ден!
Поздрави,
Лилия Диша

