Уважаеми, г-н Чобанов,
подкрепям промяната на разбирането за "домакинство".
За промяната в Раздел III Критерии, чл. 18 - с предложения текст съществува риск
родители, чийто адрес се е променил през последните 1-2 години, но е останал на
територията на Столична община и на територията на същия район, за който
кандидатстват, да не получат полагащите им се точки. Защото, въпреки че има
промяна на адреса, то тя няма да засяга смяна на района.
От една страна е хубаво да има някаква давност на адресната регистрация, за да
няма злоупотреби, от друга ние сме сменили три кватала в различни райони Студентски град, Лозенец и Илинден, докато детето ни посещава ясла, градина и
училище, заради смяна на квартира и закупуване на жилище. Предполагам, че много
семейства са в същата ситуация - сменят жилище и квартал. Тези критерии ще ги
принудят да пътуват още 2 години до стария си район, дакота натрупат 2 години в
новия. А така или иначе ще заемат място, просто ще е в друг район, неудобен за тях.
Считам, че при сегашните критерии децата, събиращи 12 точки (с двама родители, с
адрес на територията на района, работещи и по първо желание), имат много малки
шансове за класиране, тъй като има много изключения - допълнителни точки за
близнаци, породени деца (с разлика до 2 години), за деца с неизвестен родител.
За мен е по-редно, ако тези критерии се запазят, то те да са социални, с точките от
тях да се участва в социалната опашка на първо класиране и след това неприетите
деца да участват в следващите класирания без тези точки, само с точките си от
общите критерии.
Също така изобщо съществуването на допълнителни точки за близнаци и породени
деца за мен е много спорно. По-редно ми се струва за близнаците да важи, че
приемането на единия, гарантира прием и на другия близнак, но без да се получават
допълнителни точки. А породените - при класирането на едното дете, другото така
или иначе ще ползва предимство от 1 точка за същата градина, ако я няма точката
по критерий 8.
За деца с неизвестен родител считам за редно да се дават 2 точки, които са
равностойни на точките, които би получило дете за втория родител, който работи.
Останалите точки може да получи от първия родител. В противен случай се
злоупотребява с този критерий, тъй като има доста семейства живеещи без брак и
някои от тях са склонни в отчаянието си, че няма да могат да класират детето на
ясла/градина, да прибегнат до него и да запишат детето с неизвестен родител.
С уважение,
Зорница Йоргова

