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

Уважаеми господин Чобанов,

Относно проекта на решение за промяна на цитираната по-горе Наредба, в който се
предвижда отмяна на текстовете от Раздел ІІІ.КРИТЕРИИ, чл.18, касаещи
уседналостта, искам да изразя мнение, че това е неправилно. Трябва да има
справедливост, като родителите, които живеят от 10 и повече години на даден адрес,
не могат да имат еднакви точки за класиране с родителите, които живеят по-малко
от една година на адреса на територията на административния район на детската
градина. Аз живея в района повече от 30 години, като редовно си плащам данъците
именно в района и имам по-голям принос за общината и района, не може детето ми да
има еднакви точки при класиране за градина с децата на родители, живеещи от скоро
в квартала. Това създава и предпоставки за злоупотреби и фиктивни адресни
регистрации.
Смятам, че честите и необосновани промени на нормативната уредба под натиска на
разни асоциации, сдружения и организации, преследващи лични цели, далеч от реалните
проблеми на родителите, водят до хаос, объркване, неизвестност и несигурност в
родителите и техните решения да осигурят градина или ясла за децата си. От есента
на 2020г. трябваше да влезе в сила разпоредбата за уседналостта, а вие постоянно я
отлагате и променяте. ДОКОГА?! Хората искат ясни правила и сигурност!

С уважение,
Даниел Бърдарски

