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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВСКИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ ПО-ДОБРА СРЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА
ПОСЕЩАВАЩИ ДГ „СИНЦЧЕЦ” гр. ПАВЕЛ БАНЯ
Децата са нашето бъдеще, живота и здравето на всяко дете е най-ценно за всеки родител.
Детската градина е мястото, в което нашите деца получават основата за развитието си. Ние
не изпращаме децата си там, само да не са вкъщи или само за това да бъдат обслужвани
физическите им нужди, а за това да им се създават навици да живеят колективен живот, да
получат знание, което ние родителите не може да им осигурим.
Детската градина е втори дом за нашите деца ни и като такъв ние бихме желали да бъдат
създадени подобаващи условия за тяхното развитие и най-вече за опазване на здравето и живота
им.
Към настоящият момент ДГ „Синчец” не предоставя на децата достатъчно здравословна и
безопасна среда за тяхното развитие.
С настоящото писмо бихме искали да алармираме за някой наложителни, застрашаващи
здравето и живота на децата проблеми от компетентността на Кмета на Община Павел баня и
Общински съвет Павел баня, съгласно чл.256, ал.1, т.11 и т.52 от Закона за предучилищно и
училищно образование.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.209, Т.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ3 НИЕ ДОЛУПОДПИСАНИТЕ РОДИТЕЛИ ИМАМЕ СЛЕДНИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА В ДГ „СИНЧЕЦ” ГР. ПАВЕЛ БАНЯ:
1. ДА СЕ ОСИГУРИ НАДЕЖДНА И РАБОТЕЩА ПАРНА ИНСТАЛАЦИЯ.
Към настоящият момент ДГ „Синчец” се отоплява с парно и с печки на твърдо гориво.
Парното отопление няма капацитет да затопли помещенията до необходимата температура и
затова допълнително се осигуряват печки в стаята за игри и спалните помещения. В същото
време тоалетните и коридорите са неотоплени. Децата са принудени да задоволяват
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Чл. 256. (1) Органите на местното самоуправление осигуряват и контролират:
т.1 условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски
градини;
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Чл. 256. (1) Органите на местното самоуправление осигуряват и контролират
т.5. необходимото имущество за функциониране на общинските институции в съответствие с
държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
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Чл. 209. Родителите имат следните права:
т.7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището и
центъра за подкрепа за личностно развитие.

СПИСЪК НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДГ „СИНЧЕЦ” гр.
ПАВЕЛ БАНЯ, ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ ПО-ДОБРА СРЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ДЕЦАТА ПОСЕЩАВАЩИ ДГ „СИНЦЧЕЦ” гр. ПАВЕЛ БАНЯ
физиологичните и хигиенните си нужди в неотоплени помещения. Това води до честото им и
неизбежно боледуване, поради голямата температурна разлика в помещенията.
От гледна точка на финансовият ресурс, считаме, че изграждането и експлоатацията на
работеща парна инсталация би спестила средства, независимо от първоначалната инвестиция за
това.
2. ДА СЕ ПОСТАВЯТ УЛУЦИ НА ПОКРИВА НА ДГ „СИНЧЕЦ” ГР. ПАВЕЛ
БАНЯ
През 2012 год. Община Павел баня е изградила скатен покрив на двете крила от детската
градина, като сумата, по данни от официалният сайт на общината е 84 078 лв., в същото време не
са поставени улуци на покривната конструкция.
Към настоящият момент се образуват ледени шушулки, които застрашават живота и
здравето на нас родителите, децата и персонала н детската градина.
3. ДА СЕ НАПРАВИ ПРЕГЛЕД НА ЕЛ. ТАБЛАТА И ДА СЕ ОСИГУРИ ТЯХНАТА
ОБЕЗОПАСЕНОСТ.
Разположените вътрешни и външни ел.табла в детската градина не са обезопасени и
създават условия за възникване на инциденти, които могат да са с фатален край за децата.
Незабравяйте, децата нямат опита да се предпазват!
4. ДА СЕ ОСИГУРЯТ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ НА ХИГИЕНА В ТОАЛЕТНИТЕ
И УМИВАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ДГ „СИНЧЕЦ”
В умивалните помещения децата ни са принудени да измиват ръчичките си със студена
вода. Освен това, много от казанчетата на моноблоковете в тоалетните не работят, както и
капаците са счупени.
5. ДА СЕ ОСИГУРИ АДЕКВАТНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
Осветлението в градината е старо и амортизирано, като много често коридорите и
съблекалните са тъмни.
6. ДА СЕ ИЗГРАДИ НОВА, СЪВРЕМЕННА ПОДОВА НАСТИЛКА
Подовата настилка в ДГ „Синчец” е бетонова с балатум. Настояваме за нова, съвременна
подова настилка, осигуряваща необходимата топлина на пода.
7. ДА СЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ ГОЛЕМИ ВАКАНЦИОННИ ПЕРИОДИ ЗА ДЕЦАТА
И ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ЗАМЕНСТИЦИ НА ТИТУЛЯРНИТЕ ПЕДАГОЗИ.
Дългите ваканции в детската градина са проблем за всеки работещ родител, който няма
възможност да отсъства от работа за дълг период от време. Считаме, че е Ваше задължение и
въпрос на управленческото решение организирането на учебен процес, без дълги ваканции.
Настоящето писмо е призив към всички органи на местното самоуправление в община
Павел баня да бъде обърнато внимание на материално-техническата база в ДГ „Синчец” гр.
Павел баня и да бъдат предприети мерки за изграждането на среда достойна за НАШЕТО
БЪДЕЩЕ – НАШИТЕ ДЕЦА.
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