Subject: Становище

На вниманието на д-т Тодор Чобанов- зам.кмет на Столична община
Здравейте!
Казвам се Десислава. Родена съм в София и съм отраснала в кв. Овча купел... детската
градина там е срещу блока ми и до блока на мъжа ми.... там сме регистрирани от над 30
години, а за детето ни място в градината няма. В момента живеем в друг квартал под
наем и в него не стигат точките за прием... затова кандидатстваме за прием в ДГ на
сина ни по адрес по лична карта- в Овча купел.
Детето ми е набор 2017, за пореден път не в прието в държавна детска градина. Не
смятам , че е добре да се въвежда уседналост по квартали... това ме задължава да не
мърдам от един квартал доживот... а в Овча купел места няма ... откакто аз и мъжът ми
сме родени.... минали са повече от 30 години... а нови детски градини няма, само нови
сгради никнат като гъби!
Нека има уседналост, но за СО като цяло, нека има критерии за адрес и на двамата
родители да са в София от определен период... за да плащат всички данъците си тук, но
тази точка за уседналост е поредното безумие! Интересно ми е и как ще се проследява,
ако се наложи смяна на ЛК... как ще докажа, че уседналостта ми в квартала е повече от
срока, който е минал на картата( в случай че той е под 3години).
Искам детето ми да има равни права като приетите деца! Искам да ходи на държавна
градина или да получи сума равна на тази, която държавата поема на приетите, за да
покриваме разходите за частна такава!
Намерете помещения и персонал за да могат всички деца да имат равен достъп до
детски заведения!
Против увеличаване на броя на деца в групите в детски градини съм!
Против това да се прехвърлят местата на хронично болните деца!
Поздрави,

