From: христина петрова
Sent: Tuesday, September 29, 2020 2:36 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: Предложение за отпадане на точка от ясла по K5 и други

Искам да изразя категорично своето несъгласие с предложените промени в Наредбата и
по – конкретно 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.“,

Това е абсурдно! Защото:
 има райони, в който няма Детски гради с яслени групи – Район Лозенец. Т.е дескриминация,
нямаме равен старт. И когато точката я има пак е дескриминация, защото кандидастваме
наново, адаптация, срес за детето!
 За набор 2018 -2019 завараено положение, Хората, включая и аз,
-

-

какво ли не направихме да се доберем до тези 10-та ясли за двумилионна
София!,
плащаме х 10 над таксите в държавния ясели,
и пътуваме през минимум три квартала/някои родители и в другия край на
града/
кой ще възстанови нервите и разходите ни?

 За следващи набори също е абсурдно, ако не промените наредбата и децата от ДГ с яслени
групи да не се прехвърлят автоматично. Т.е равен старт, за са няма отново дискриминиране
 Абусрано е и защото говорите да се отпускат 300лв на неприяти деца, НО след 3годишни –
т.е ние сме дескриминирани с малките деца! Да напомня, че трета година НЕ ми плащате!
Вторта плащате 50%, защо? 20 години плащам 700лв осигуровки на държавата!
 За майките, които искат да си гледат децата до 3г, нека се заплаща и трета година. За да
имат равен старт, измислете друго! Не знам какво, вие ще кажете? Ако не, направете
майчинството 2г

Отностно за точките са уседналост, по конкретно за деца 2 –ра градинска група – Какво се
има предви под адрес на детето? Държавата ме задължава да регистрирам детето си в

общината – София, в която съм по постоянен адрес. Район в който не живея, защото
апартаментът е малък и сме под наем в друг райнон. Изаден настоящ адрес за този район,
но не веднага след изписването ми от родилното!
Кой е адресът на дете ми и как мога да го променя!

Апропо, напълно съм съгласна с предложението за уседналост на родител за постоянен
адрес! Има родители, който живят по 20г в София, но се водят в Русе примерно, плащат
тамощни данъци и такси, и хоп, ражда се дете и вече са тук!Трябва повече точки за
родители за постоянен адрес на СО над 5 години поне. Малко лирическо отклонение: И
сега има едйстващ закон, който те задължава при смяна на местоживеене да смениш и
адрес, и воденето на домова книга го има и други, НО държавата нищоне спазва. Закони
има,и то” хубави” но никой не ги спазва

Моля да върнете е точката по месторабота!
Мислете в посока нашето улеснение,а не затруднение

От сега съм сигурно за моето дете, че ако зивиси от мен и се вслушва правилно в съвети
ми, НЯМА ДА ЖИВЕЕ В БЪЛГАРИЯ! Вие не заслужавата децата ни!

Христина

