From: Stoyan Zhelev
Sent: Tuesday, September 29, 2020 2:56 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: 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

Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Бих искал 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.“.
Като родител на дете, неприето в държавна ясла или градина с яслени групи НЕ СЪМ
СЪГЛАСЕН с премахване на тази точка. Много време и усилия трябваше да положа в
търсене на частна ясла, която да дава тази допълнителна точка, за да може да има по
голям шанс детето ми да го приемат в държавна ДГ следващата година. Към този
момент аз съм принудена да плащам високата такса в таква частна ясла, регистрирана,
да пътувам до другия край на София, за да увеличим шанса ни с тази допълнителна
точка ! С предлагането да отпадне тази К5, правите излишно всичко, което до този
момент направих, за да мога евентуално да осигуря по-голям шанс на детето ми да
посещава общинска градина в нашия район!
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 понесат 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.
1. Предлагам отпадането на К5 да бъде реализирано с гратисен период за децата,
родени през 2018г !
2. Столична община да започне ударно да инвестира в строежа на нови общински
детски ясли и градини, за да има място за всички !
В столичния квартал Бояна има една общинска ясла ! Има над 20 частни , които и те са
пълни !
Надявам се да вземете под внимание всички несъгласни мнения по този въпрос !
Благодаря!
С уважение,
Стоян Желев

