From: Irina Kovacheva
Sent: Monday, September 28, 2020 3:26 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов - заместник кмет на Столична община

Относно: Проект на Наредба за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли,
детски градини и в подготвителни групи в общинските училища на територията на
Столична община.
По отношение отпадане на точката по критерии 5 - дете, което посещава общинска
самостоятелна ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на
Столична община най-малко 6 месеца преди записване.
Уважаеми г-н Чобанов,
Целта на законодателната система е устойчивост и равнопоставеност на гражданите и
обществото. В тази връзка отпадането на К5 по отношение на самостоятелни детски
ясли и ЧДЯ е незаконосъобразно и дискриминативно поради следните съображения:
- деца, записани в яслени друпи към ДГ продажължават автоматично в градинска група
в същото заведение, докато тези в СДЯ и ЧДЯ ще кандидатстват отново - в някои
райони на София (например Лозенец) няма нито една детска градина с яслени групи,
какво провокира гражданите от този район да бъдат третирани дискриминативно
спрямо гражданите в други райони?
- отпадането на К5 само би дало основание за незаконосъобразни практики в ДГ с
яслени групи; изкуствена промяна на адрес с цел уседналост и други порочни практики,
които мисля всички имат за цел да прекратят;
- дори и опадането на К5 да бъде гласувано, то това трябва да стане след набор 2019 - за
да може на родителите на деца, които тепърва ще кандидатстват в ДГ с яслени групи,
СДЯ или ЧСЯ да бъде даден избор и предвидимост, както и равни критерии за всички
райони на София. По отношение на набор 2018 и набор 2019 - то те трябва да
кандидатстват по сегашния ред, тъй като когато родителите са записвали децата си в
СДЯ и ЧСЯ (в последния случай инвестирайки не малка сума под формата на такса за
заведението или транспорт до него) те са го направили с ясното съзнание, че по този
начин ще имат преимущество при кандидастването в детска градина, тоест
законодателната система трябва да предостави така основополагащата устойчивост.
С уважение,
Ирина Ковачева

