Становище
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от
22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по
Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от
26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от
13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от
18.03.2019 г.

Бих искала категорично да изразя Несъгласието си относно прилагането на уседналост
(особено с подобна срочност) по отношение на адреса на родителите на територията
на административния район, в който се намира избраната ДГ/Училище.
Въпросният критерий по никакъв начин не осигурява „райониране“, подобно на това
на училищата, и не може да гарантира, че децата ще имат предимство до най-близката
до реалното им местоживеене градина. Даже в чести случаи ще провокира обратния
ефект.
Този критерий е директно насочен срещу правата на родителите, които в чести случаи
след раждане на първо или поредно дете имат нужда от по-голямо жилище. Те или
няма да сменят документално адресите си и ще кандидатстват в район, в който вече не
живеят, но пък им носи по-голям брой точки, или ще бъдат в крайно неизгодна
позиция за кандидатстване.
Ако детето им вече е прието, родителите няма да имат шанс да кандидатстват за смяна
на градина след преместване на жилище, защото няма да имат необходимите точки и
отново ще се налага да пътуват ненужно.
Критерии за наличие на постоянен/настоящ адрес в района на градината (към момента
на кандидатстване) и евентуална уседналост по постоянен/настоящ адрес на
територията на СО са доста по-удачна комбинация и няма да отнемат правото на
гражданите да сменят жилището си, независимо собствено или под наем.

Поздрави,
Десислава Зафирова

