Subject: Подкрепа за критерий уседналост по район
Уважаеми Г-н Чобанов,
Уважаема Г-жа Угринова,

С настоящото становище бих желала да изразя своята подкрепа във връзка с увеличаването на
точките за продължителна уседналост по район. Сегашното предложение за две години
уседналост е едно добро начало, но според мен увеличението трябва да е и по-драстично, за
да бъде справедливо за дългогодишните граждани, които с данъците си подкрепят тези детски
градини от години. Пет години уседналост според мен е един минимално справедлив срок и
показва истинска уседналост в района, а не манипулации в момент, в който вече има дете на
път или е планирано такова в семейството.
Като родител на дете, което не е класирано в детско заведение в района, в който живеем, за
мен е изключително важно да има критерий, който да го поставя в по-конкурентна позиция
спрямо деца, които не са живеещи в квартала. Особено предвид факта, че аз живея в този
район от 43 години, а съпругът ми от 12.
Проблемът с фалшивите адресни регистрации е все по-сериозен и в тази връзка бих
предложила мерки, които да доказват уседналост в района, а не просто извадено
удостоверение за настоящ адрес, като например:
• Удостоверение за платени местни данъци и такси.
• Платени сметки на името на един от родителите.
• Нотариално заверен договор за наем или ползване на имот.
Това са част от идеите, които смятам, че могат да са полезни в борбата с порочните практики и
фиктивните адресни регистрации.
Тъй като от 43 години живея в един квартал и първото ни дете посещаваше детска градина в
квартала, а към момента втората ни дъщеря е извън класиранията след третото поредно
класиране смятам, че не е справедливо да се отнема възможността да има повече точки за
уседналост. Не мисля, че уседналост на територията на София-град би било адекватна мярка,
тъй като това няма да попречи да се кандидатства в детска градина във всеки един район на
София, който например е удобен на път за работа и така местните деца отново попадат в
конкуренция с такива, които живеят извън съответната община.
С уважение,
Божана Куртева

