СТАНОВИЩЕ
във връзка с предложени промени от 02.07.2020

Уважаеми г-н Чобанов,
Изказвам категоричното си несъгласие срещу поредното безпричинно отлагане на критерия
за уседналост по район. Всеизвестен факт е, че адресната регистрация е лесна за
преодоляване формалност и въвеждането на уседналост по район е единственият начин да
бъде спряно фиктивното местене преди всяко класиране, с оглед шансовете за прием.
Освен това е нормално да бъдат подкрепяни хората, планиращи живота си дългосрочно.
Даването на 2т. за район в момента е безпредметно, тъй като преместването от един район
в друг е въпрос само на желание и на 5 мин. през гишето на ЕСГРАОН в общината.
Както и всеки друг критерий, този също поражда недоволство в определен процент от
хората, но това не означава, че е дискриминационен и не трябва да бъде приет. Целта на
всеки критерий е именно да разграничи едни хора от други. Както и да бъде формулиран,
винаги някой ще се почувства ощетен. И два дни уседналост да бъде въведена, пак ще има
хора, които ще кажат, че се нарушава правото им да се „преместят” в последния ден преди
класирането.
Уседналостта беше успешно въведена при кандидатстване в училищата и с малки
изключения се справи с хаоса около кандидатстването в първи клас. Там не беше обявена
за дискриминационна въпреки, че „закрепостява” всеки към едно единствено училище, а
при детските градини дава възможност при кандидатстване за избор измежду всички
градини в един административен район. Всички останали аргументи за и против важат
еднакво и при двете наредби.
Ако уседналостта по район бъде отложена за пореден път, това ще бъде ясен сигнал, че
Столична община се е примирила с ролята си на безмълвен свидетел на безбройните
нарушения с фиктивни смени на адреси.
Освен уседналостта по район, по всичко личи, че ще отпаднат и останалите разумни
предложения в предишния проект за решение. А именно: ще отпадне новата дефиниция
на домакинство, което ще позволи да продължи порочната практика за формиране,
посредством фиктивни адреси, на „братовчедски димакинства”, даващи 2т. и безпроблемно
класиране, както и ще продължи употребата на ТЕЛК с 0%.
Във връзка с написаното по-горе, настоявам за коригиране на предложения проект за
решение.
С уважение,
Христо Димитров

06.07.2020 г.

