From: Христо Илиев
Sent: Thursday, September 17, 2020 10:07 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: Относно промените в наредбата за прием в детски ясли и градини

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: 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
Здравейте,
Бих искал да изкажа възмущението си от готвената промяна за отпадане на 1 точка при
кандидатстване на дете от ясла за градина. Най-малкото трябва да се даде гратисен
период, защото са хиляди родителите в заварено положение, които ще бъдат ощетени
от отпадането на тази една точка без достатъчно предварително да са известени.
Давам ви пример със себе си - втора поредна година кандидатстваме за ясла и не сме
приети, а ще е скандално ако и догодина пак не ни приемат този път в градина с нашите
скромни 12т. Затова решихме да запишем малката на частна ясла, даваща 1т. за
градина, като трябваше да платим 900лв първоначална вноска + 720 лв на месец. Това е
един огромен разход от над 7000лв общо, който ще се изпари на вятъра, ако приемете
промяната да отпадне тази точка. Има и по-евтини варианти, където можехме да дадем
детето да го гледат, но избрахме именно въпросната частна ясла, за да имаме догодина
заветната тринайсета точка и да имаме по-голям шанс за градина.
Също така, извън темата, бих искал да помоля за разглеждане на темата с ваучерите за
неприети деца. Държавата ще осигури ваучери за децата над 3г., но общината може да
се включи и допълни тази помощ, обхващайки децата под 3г. Така най-малкото
общината ще даде сигнал, че я е грижа за децата на София, защото в момента това е
далеч от реалността - пускате лъжливи числа за нови места и нови строежи на градини,
Фандъкова обещава ли, обещава през няколко години едни и същи неща, без да ги
изпълнява, а промените в наредбата за прием запазват тенденция на необмисленост.
Моля за спешни действия в разгара на демографската криза и в подкрепа на младите
семейства в столицата!
Благодаря предварително!
Поздрави,
Христо Илиев

