На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов –
заместник кмет на Столична община

Становище

Уважаеми, г-н Чобанов,
Искам да изразя отново позицията си на гражданин, майка и член на нашето семейство.
Не намирам за редно едно и също нещо да бъде дискутиране, без да има анализ на предишните
становища. Това проучване на нагласите не води до нищо хубаво, освен че доказва Вашата липса
на план и стратегия в малко по-дългосрочен период.
Уседналост: За втори и най-вероятно не за последен път ще кажа – уседналост по
административен район на този етап е абсурдна. Толкова много неща трябва да се променят, за
да влезе в сила качествено. Идеите да се доказва настоящ адрес са страхотни, НО ето един
пример: аз лично за кратко време живях на квартира преди над 10 години. Наемодателят ми
отказа да ме запише по настоящ адрес, защото трябвало да декларира наемател. Търсейки
отговор на положението разбрах, че същия този човек /работещ по това време в общината/
трябва да декларира данък печалба от наема. Тук идва въпросът: Как хората живеещи под наем
от много години ще го докажат? Ето, стъпка напред за удостоверяване на настоящ адрес и
спънката как да стане. Другия ми изплувал въпрос е: ако се доказват X години от дата на издаване
на документа ли ще са или спрямо година на издаване? Публична тайна е, че всеки изтръпва май
месец при голямото класиране. Хубаво ама документ от юни автоматично прави не 2-3 години,
а 3-4 години уседналост. Да си натрупаш период и те праща аут различен от заложения от Вас.
Тук ще има коментари „нали има 2-3 класиране, текущи“, но на тях не си с „късмет“, а си с „чудо“.
Накратко казано, помислете малко преди да излезете с нова грандиозна идея, какви са
съпътстващите дупки и неясноти. Никога не може да угодите на всички, но пък градините за са
всички деца, без значение решенията на родителите им и техният статус – София/провинция.
Предлагам уседналост да е година по административен район например, за да се избегне
гореспоменатата ситуация от времеви интервал. Май месец е по-малко от половината на
годината, ако Ви питам Вие какво ще правите през април, защото юни вече не става, действайте
бързо, че после ще страдате, т.е при нас децата ни.
Тъй като съм с неприето дете и не мога да коментирам от близо бройките в градините,
по-скоро съм против тяхното увеличаване. И аз искам държавна такава, но не за сметка на моето
и другите деца. Места няма и това е факт. Работете в тази насока и междувременно още сгради.
Хипотетична и издържана правна норма може да промени доста злоупотребите.
Съберете юридически подготвени хора, общини, дори РПУ и преразгледайте начините за
изкарване на настоящ адрес. Аз ги изчетох и всичко си има документ подлежащ на проверка,
но не и някаква декларация, в която мога да си запиша когото искам в нас. Търсете способи и
механизми за борба с фиктивни адреси, а не само налагане на критерии, за които не сте готови.
Идеална среда няма, но обществената нагласа само нажежава и без това проблемното ни

общество. И аз имам градина пред нас, в нея имаше 5 места за деца с 12т. и чакащи 86 такива.
Да мразя родителите, че тяхното дете има късмет с лотарията ли?
Дискусиите, които правите са полезни и може да съберете доста идеи и мнения от всички
заинтересовани страни. Проблемът е, че работите на парче, без да виждате пропуските в много
други аспекти и решенията са на база хрумки, а не на обосновани и адекватни предложения и
промени.
Може да се изпише много по темата, но родители стават нетолерантни, изнервени и
мразещи. Никого не обвинявам, напротив искам да се въдвори ред, но не и на цената на безумни
и необмислени подходи.
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