From: даниел бърдарски
Sent: Friday, September 18, 2020 9:49 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Cc: jfandakova@sofia.bg; tchobanov@sofia.bg
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
Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Като родител на дете, посещаващо СДЯ, НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН с отпадането на
критерий 5 в проекта на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни
детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община, а именно:
К5 "Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла,
регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди
записване - 1т."
Децата, записани в яслени групи в ДГ, продължават автоматично в първа група на
детската градина, докато тези в СДЯ следва да се отпишат и да кандидатстват отново. С
отпадането на К5 не се постига равнопоставеност, както се твърди в мотивите,
напротив - дискриминират се децата, посещаващи СДЯ. Равнопоставеност би се
постигнала, ако всички деца след яслена група кандидатстват отново при равни
условия.
На практика не сте посочили мотиви за отпадането на К5, което автоматично създава
предпоставка за атакуването на проектонаредбата пред компетентния за това съд и
евентуалната й отмяна. Такава ли е Вашата цел? Вземате ли изобщо под внимание
интересите на родителите и становищата на гражданите, изразени при общественото
обсъждане на проекто-наредбата, или всичко е формално?
В случай, че приемете новата Наредба в нарушение на всички законови основания, за
което ще си понесете съответните последствия, би следвало поне да предвидите
гратисен период на прилагането й поне за една година, за да има време хората да се
информират, подготвят и да кандидатстват при новите условия. Иначе се стига до
абсурда родителите, кандидатствали при условията на сега действащата Наредба, да се
изправят пред нови, дискриминационни условия при свършен факт и да се налага да
напускат работа, за да могат да се грижат за децата си, неприети в детска градина.
Моето дете веднъж е прието в СДЯ по реда на старата НАредба, с жребии, и сега
отново ще се наложи да кандидатства, за да влезе в системата. С непрекъснатите
промени ни лишавате от правото на информиран избор, създавате правна несигурност
относно условията за прием, което допълнително затруднява българските граждани,
осмелили се да родят дете в България.
С уважение:
Даниел Бърдарски

