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 г-н Чобанов,
Бих искала да изразя крайното си възмущение от предложвните промени в
проекта на наредбата за прием на деца в общинските детски ясли и детски
градини. Недопустимо е да се правят промени в наредбата в текущата вече
година, които пряко засягат много семейства и родители, които са били
принудени поради липсата на “късмет”, децата им да бъдат приети в общински
ясли и детски градини. Ще Ви дам за пример личния си случай. Живеем в

община Младост, в кооперация на около 3 метра от общинска ясла и
градина, в близост има още няколко и не синът ми не беше приет в
нито една от тях. Като здраво мислещи средностатистически хора, със
съпруга ми взехме решението да пътуваме всяка сутрин и вечер до ж.к
Дружба (имайки впредвид, че местоработата ни е в друг район) и да
запишем сина си в частна ясла, която дава допълнителна точка след
посещение от минимум 6 месеца на детето срещу сумата от 720 лв на
месец плюс допълнителни такси за активностите. Като при
първоначалното записване заплатихме сумата от 900 лв, която не се
възстановява дори и да го отпишем поради непридвидени
обстоятелства. Направихме този избор с ясното съзнание за
неудобствата, които си причиняваме, въпреки че в частна ясла в район
Младост с месечна такса от 480 лв успяха да намерят място за сина
ни, ние взехме решението да заплащаме доста по- висока такса и да
пътуваме сутрин и вечер, с цел евентуален шанс детето ни да бъде
прието в 1- ва градинска група в държавна детска градина. Смятам, че
няма нищо нереалистично едно младо семейство, работещо по 10
часа на ден за чужди компании със смея на твърдя средно високи
доходи и огромни удръжки и данъци на тези догоди, да има равен
шанс да получи подкрепа от държавата за детето си и то да бъде
прието на градина наравно с останалите деца, имали “късмета” да не
заплащат минимум 720 лв за частна ясла, за да може родителите им
да работят и майката в моя случай да не стои вкъщи 3 години и гледа
детето си. Моля да преразгледате отново проекта и най- вече срокът,
в който смятате да правите промени, защото е абсолютно
нерелевантно да поставяне стотици семейства в безизходица и пред
свършен факт за обмисления избор, който са направили да заплащат
висока такса за частна ясла с цел получаването на тази една точка,
която би им дала шанса да се “състезават” с други дечица на по 2-3
годишна възраст като равни български граждани!!!
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