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ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОПИЕ:
Г-ЖА ПЕНКА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР „ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И
ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО"
МОН
ОТНОСНО: Проект за споразумение между детските градини в Хасково и
родителите
УВАЖАЕМА МИНИСТЪР КЛИСАРОВА,
Във връзка с постъпили сигнали от наши членове и симпатизанти, Ви
информираме за следния казус:
Общинската власт в гр. Хасково с неясни мотиви е изготвила проекти на
споразумения
между
родителите
и
детските
заведения
http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=26426&Itemi
d=2 . Ние от Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" считаме, че не е налице
необходимост от уреждане на въпросите, свързани с отглеждането,
възпитанието и обучението на децата в детските заведения и училищата с
двустранни договори. Правата и задълженията са уредени в законови и
подзаконови нормативни актове, както и в правилниците за вътрешния ред
на отделните детски заведения. Информираха ни, че за подписването на тези
споразумения е издадена заповед на кмета на града. Неправомерно и
недопустимо е орган на местната власт, какъвто е кметът на гр. Хасково, да
вменява задължение на родителите за изразяване на воля по въпроси,
уредени в нормативната уредба. В договорните отношения има свобода на
договарянето и равнопоставеност на страните и нито една от тях или трето
лице не може едностранно да налага воля. Родителите са в правото си да не
подписват подобни споразумения и не могат да бъдат задължени, а децата не
трябва да търпят негативи от определени действия или бездействия на
родителите. От друга страна проектите на споразуменията съдържат
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незаконосъобразни клаузи, напр. т. 9.4. и неточности, напр. т. 5.3., т. 5.4. и
т. 9.1. Родителите твърдят, че в детските заведения им обясняват, че при
неподписване на споразумение, децата ще бъдат изключвани/отписвани от
детска градина. Съгласно клаузата на т. 9.4. от проекта за споразумение,
същото се прекратява при отказ за подписване на допълнително такова. От
тази незаконосъобразна клауза следва, че при отказ на родител за договорни
отношения, детето ще спре да посещава детското заведение. Това е грубо
нарушение на действащата нормативна уредба, което считаме за
недопустимо. Относно твърденията в публичното пространство, че в
гр. София са сключвани подобни договори, поискахме информация от
дирекция „Образование” в Столична община. От там ни уведомиха, че не
разполагат с информация за такива и споделят мнението, че не е налице
необходимост от споразумения.
Неприятно изненадани сме от случващото се в гр. Хасково по въпроси,
отнасящи се до децата и родителите. Очевидно нормална комуникация на
институциите с родителите липсва. В столицата от години е създадена
Работната група, която обсъжда въпроси и предлага решения на
ръководството на Столична община по въпроси, свързани с дейността на
общинските детски градини, членове на която са и представители на
Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, други неправителствени
организации и директори на детски заведения. Въпросите се решават след
предоставяне на необходимата информация, детайлно обсъждане и стриктно
спазване
на
действащото
в
страната
законодателство.
УВАЖАЕМА МИНИСТЪР КЛИСАРОВА,
Сигурни сме, че ще предприемете необходимите действия, за да
прекратите опитите за ограничаване правото на достъп до образование на
децата от предучилищна възраст в гр. Хасково. Моля да разпоредите
проверка, която да установи действителната фактическа ситуация.Оставаме
на разположение за диалог.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Споразумение за грижа, обучение и възпитание на дете
за 3-4- годишните деца.
2. Споразумение за грижа, обучение и възпитание на
дете за 5-6- годишните деца.

С уважение,
Саня КонакчиеваЗам.-председател на УС на СНБМ
Моб. 088 834 63 20
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