ДО
Доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на
Столична община
СТАНОВИЩЕ
От Катя Новоселска,
Относно: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г.
на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните
групи в общинските училища на територията на Столична община
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК-КМЕТ,
В качеството си на родител на дете в яслена възраст и живущ на територията на
Столична община тридесет и две години, считам че изменението на горепосочената
наредба във вида, в който е предложено в момента, не отговаря на поставената цел на
критериите за уседналост, а именно да приоритиризира приема на деца, чиито
родители имат ТРАЙНА уседналост в рамките на Столична община, а напротив, би
постигнало точно обратният ефект.
В така заложените изисквания за точкуване, максимален брой точки би получило лице,
което има адресна регистрация на териториата на Столична община повече от три
години и същото не е променяло своят административен район за СЪЩИЯ период от
време. Същевременно обаче, лице, родено и живяло в столицата, но променило своят
административен район преди по-малко от три години, би получило по-малък брой
точки и съответно по-малък шанс за прием на детето си в детско заведение. На
практика, по-трайно свързаният с територията гражданин на Столична община ще бъде
в по-неблагоприятна позиция, което е в разрез с основната идея на въвеждането на
дискутирания критерий.
Така заложените изисквания за уседналост за срок от ТРИ ГОДИНИ както в рамките на
Столична община, така и в рамките на административния район не са обосновани
жетейски и дискриминират младите семейства, отделящи се от родителите си и
създаващи собствени домакинства (закупувайки жилища в различен район), както и не
вземат под внимание ТРАЙНАТА обвързаност на гражданите към столицата.
Считам, че за да постигнат поставената цел, критериите следва да бъдат променени ,
като се постави по-висок праг в частта им за адресна регистрация в Столична община –
пет години за максимален брой точки.
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С цел да се избегнат злоупотребите, наблюдавани до момента с регистриране на адрес
по район, но без да се нарушават правата на гражданите и младите семейства, считам
че периодът за уседналост би следвало да бъде намален, като удаче би бил десет
месеца (каквато е минималната възраст за прием в ясла) или година.
С УВАВАЖЕНИЕ: Катя Новоселска

