Subject: СТАНОВИЩЕ oтносно Проект на Наредба за прием на деца в общинските
самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи
На вниманието на: Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Моля, приемете моето писмено становище 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, на който Вие и други представители
на ПП ГЕРБ в управлението на Столична Община сте вносители.
С настоящото становище изразявам несъгласието си с отпадането на критерий т. 5 от чл. 18 на
актуалната Наредба, а именно допълнителната точка, която се предоставя при кандидатстване
в първа градинска група на деца, посещаващи общински самостоятелни детски ясли или частни
детска ясла, регистрирани от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца
преди записване. Считам предложената промяна за незаконосъобразна, неоснователна и
необоснована, за което излагам подробни съображения.
Г-н Чобанов, по-малко от година след последните местни избори ръководството на Столична
община и екипът на кмета Йорданка Фандъковане само не изпълняват поетите по време на
предизборната кампания ангажименти към гражданите на столицата, но и с нормативни актове
като този ощетяват голяма част от тях - семейства, които, заради бездействието ви, са
принудени да инвестират буквално хиляди левове всяка година за частно образование на
децата си, въпреки данъците, които плащат. Не само това - видимо от медийното отразяване
на последните предложения за ревизия на общинския бюджет, вместо да търси начини да
увеличи инвестициите в обещаното откриване на нови детски градини и ясли, ръководството на
Общината се готви да пренасочи предвидените за това средства към други пера на бюджета.
Г-н Чобанов, г-жо Едрева, с Вас се срещаме предимно на места и поводи, свързани с книгите и
културата, свързани със словото. И съм се уверявал неведнъж, че познавате силата на думите и
боравите добре с нея. Като един от вашите работодатели, най-сърдечно Ви моля най-накрая да
започнете да показвате и силата на делата (не по Левски).
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