-----Original Message----From: Violeta Macheva
Sent: Tuesday, September 29, 2020 12:10 AM
To: d.ugrenova@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
Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Бих искала да изразя категоричното си несъгласие с предложените промени в „Наредбата за
прием на деца в общинските, самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните
групи в общинските училища на територията на Столична община“ относно Отпадането на К5:
„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 – 1 т.”
Управител съм на фирма със 17 служители, но вече 2 години и 4 месеца ми се налага да гледам
детето си в къщи, защото няма кой да ми помага. Фирмата ми е една от малкото, които
въпреки Ковид кризата се справя добре и допринася със сериозни данъци за държавния
бюджет. За да може фирмата ми да се развива и 17 човека със семейства да не останат без
работа, аз вече трябва да се върна на работа. Затова успях с късмет да запиша детето си в
лицензирана частна градина в Горна Баня, която дава допълнителна точка за градина.
Причината е, че никъде в Овча купел не ни приемат в ясла и се надяваме, че с тази
допълнителна точка ще ни приемат в градината, която ще е готова в Овча купел през пролетта.
Тази градина е на 10 м от блока ни!
Смятам, че премахването на допълнителната точка за деца като моето е изключително
несправедливо! Каката, която е на 12 години също не можа да се класира в хубаво държавно
училище и се наложи да я запишем в частно. Като кореняк софинянка, родена и живееща в
София 38 години и като добър данъкоплатец, смятам, че детето ми заслужава тази 1 точка.
Майка ми и баща ми са учители с над 35 годишен стаж в столично училище и все още работят,
но това също не ми дава точка. Съпругът ми също е роден в София преди 46 години и осигурява
работа на 10 човека.
Борим се със зъби и нокти, за да осигуряваме работа на служителите си и достоен живот за
нашите деца и родители, а Вие искате да ни отнемете малката надежда, която имаме, че
справедливостта детето ни да посещава градината, която е буквално в задния двор на блока
ни, ще възтържествува. Реално с отнемането на точката ни наказвате, вместо да ни
стимулирате, че сме достойни граждани на България, а не чакаме наготово държавата да ни
дава помощи!
Това с отнемането на точката е пълен абсурд не само за заварените набори 2018/2019, а по
принцип. Пуснал си детето на ясла, тръгнал си на работа и после какво правиш ако не го
приемат в градина? Пак ли спираш да работиш? Вас някой ще Ви търпи ли ако не ходите на
работа? Колко безработни родители на помощи ще се наложи да поеме държавата?
Благодаря!
С уважение,
Виолета Мачева

