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,
Бих искала да изразя становището си, във връзка с промените, които се предлагат
относно приемът на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в
подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Смятам, че така предложените промени не са решение на демографските проблеми миграцията и намаляващата раждаемост, дори бих казала, че е предпоставка за
задълбочаване на отрицателния ръст на населението.
По какъв начин, с даването на предимство на деца с настоящ адрес повече от 3 години
на територията на София, решава проблема с недостатъчният брой места в яслите и
градините? Къде е логиката, подписват се безброй разрешителни за строеж на жилища,
за които очакванията на инвеститорите са да бъдат заселени, от което имат голям
интерес и общините, защото приходите от данъци нарастват. Какво следва след това,
"пълнят" се тези жилища със семейства, но те имат и деца и това е проблем, защото
някой не е помислил по-рано, че няма такъв капацитет в детските заведения за тези
деца. Решението на този проблем не е даване на предимство на дългогодишните
жители на столицата. Да, вероятно това много се харесва на същите тези жители, но
това е дискриминация по фактор, който не отговаря на демократичното време, в което
живеем.
Моето мнение е, че по-активно следва да се работи в посока откриване на нови места,
още повече в новопостроените квартали, където такива липсват. По този начин, няма да
се налага прилагането на дискриминационни фактори, което ще намали иначе
нарастващото напрежение и агресия към новите жители на столицата. Всички сме
равни и следва да имаме равен достъп до социалните услуги в държавата.

-Regards,
Diana Ivanova - Tsoneva

