Subject: За Уседналост

Уважаеми доц. Чобанов,
Пиша за да изразя позицията си във връзка с промените в Наредбата за прием в
детските градини и училища на територията на Столична община.
"Който плаща да получава места" (в градини и училища)
На първо място социалните и здравословни критерий за най-нуждаещите се деца да
останат, но с изключително строг документален контрол.
На второ място подкрепям въвеждането на критерий "уседналост" към столичен район,
до осигуряване на достатъчно места в детски градини и училища за всички нуждаещи
се (над 10000 деца през 2020г.), защото:









Който плаща местни данъци и такси всяка година цял живот, реално си дава
парите за бюджета на детските градини, училищата и инфраструктурата в
квартала и СО. Той би следвало да получи място за неговото/ите деца. Не е
справедливо едни собственици, които са плащали и ще плащат цял живот,
включително увеличения данък 3% от 2020г, а други новодошли с един наем
или фиктивна регистрация да получат места в детски градини и училища. Да,
столицата ще става все по-скъпа и няма да е достъпна за всеки.
Новодомците също са платили десетократно по-висок данък при покупка на
жилище и не би трябвало да бъдат ощетени по този критерий.
Не става въпрос само за удобството да заведеш детето си пеща на детска градина
в района. Става въпрос за ефективно придвижване на гражданите и безсмислено
похабен ресурс. Когато учебното заведение е в друг район предпочитания и
масов начин на придвижване е с кола, а това е неефективно, необходими са
паркоместа покрай учебните заведения, безсмислени разходи на родителите за
транспорт, и ежедневен стрес за децата.
Фиктивните адресни регистрации трябва да се изкоренят като практика. Никога
няма да има места, ако родителите се местят всяка година в кварталите с "найхубавите" градини/училища. Системата се претоварва много лесно, ако
позволим на всяко семейство от провинцията чрез един наем в столицата от днес
за утре да получи всички привилегии като места в детски градини и училища.
Един наем на месец е по-евтин от таксата за частна детска градина.

Предлагам за спазването на критерий "уседналост" с актуален адрес да се изискват:




документ за платени местни данъци и такси за тази и предходната година (или
платен данък от 3% за новопридобито жилище)
лична карта на детето, за проверка на настоящ адрес
и/или платени комунални сметки преди една/две години на посочения адрес за
наемателите (но те принципно следва да получат по-малко точки, защото са
плащали за по-малък период и пропорционално по-малко) Наемът не е гаранция
за постъпления към бюджета на СО.

Благодаря за вниманието!
С Уважение,
Пламен Александров

