ДО ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
УЛ. „МОСКОВСКА” № 33 1000 СОФИЯ
СТАНОВИЩЕ
От:
Сдружение „Движение за Граждански Контрол“,
адрес на регистрация гр. София, ул.Каймакчалан 33, ет 3.,
ЕИК176520346, адрес за кореспонденция гр. София 1606, бул.Ген Скобелев 41.
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 Доц. Чобанов,
На Вашето внимание предоставяме становището на Сдружение „Движение за Граждански
Контрол“ във връзка с общественото обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба
за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.
По т.1. Изразяваме НЕСЪГЛАСИЕ С ОТМЯНАТА на влизането в сила на критерия
„Постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците/, който да бъде обвързан с
продължителността на неговата промяна на територията на Столична Община, съответно и на
територията на административния район“ от началото на учебната 2020/2021 г.
Острият недостиг на места в детските градини и ясли е предпоставка за прилагане на
неправомерни практики от родители, целящи заобикаляне на в момента действащата система. Найустойчив и сигурен начин за преодоляване на този проблем и пресичане на злоупотребите е
скоростно осигуряване на места в детските заведения. Това, обаче не е възможно да се случи в
рамките на тази а, според нас и следващите няколко години, за това смятаме, че въвеждането на
критерий по уседналост обвързана с продължителността на периода от последната промяна
на постоянния адрес в НАЙ-КРАТКИ срокове е абсолютно справедлива към постоянно и
дълговременно пребивавщите жители на столицата.

София

С Уважение,

16.07.2020г.

Дончо Дудев
Председател на УС на
Сдружение „Движение за Граждански Контрол“
гр. София

