До доц. д-р Тодор Чобанов
заместник-кмет на Столична община

СТАНОВИЩЕ
От
Костадин и Надя Карагьозови
Относно:
Изменение и допълнение 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.
Искаме да изразим своето категорично несъгласие и възмущение по повод намерението ви
да бъде премахнат Критерият определящ Уседналост при класиране на деца в детските
градини и училищата с предучилищна подготовка по местоживеене.
Това би допринесло още повече да се нагнетяват и настройват хората едни срещу други,
както и да се продължи да се подържа възможноста, за порочна практика и злоупотреби с
адресни регистрации, както е до сега.
Наредбата от своя страна има и още недомислици, на които няма да се спираме отново,
понеже ясно сме ги посочили в изпратено от нас към вас Становище за периода на
предхоното допитване приключило на 3 юли 2020г.
Правила е задължително да има за да има ред и да може да се спазва от всички. Тези Правила
и Критерии обаче трябва да са основани на Справедливост, без която всички подобни
разпоредби биха губили неизбежно своята полезност и адекватност. И дори биха били
вредни създавайки предпоставки за порочни практики.
Когато едно семейство от много години живее на един и същи адрес е редно да има
неприкосновенно право и предимство децата му да учат в най - близкото училище или
детска градина. В нашият случай, по сега действащите Критерии №1 и №2 за постоянен
адрес детето ни нямама адекватно предимство, достатъчно за класирането му в кварталните
ни възможни за нас детски заведения подходящи за задължителната Предучилищна
подготовка на пет годишните деца. Въпреки, че съпругът ми, (на 49 години), е тук роден,
тук е израснал и това е единственият адрес, на който е живял и живеем към настоящия
момент.
Считаме настоящата ни ситуация за неприемлива а отпадането на Критерия за Уседналост
за абсурден! Много наши близки семейства попадат и те като нас в това положение!

Г-н Чобанов,
в интервюто дадено от Вас в bTV Новините - Централна емисия - 30. 06. 2020 г.казвате,
че е парадоксално да не могат деца да получат място в детското заведение в близост до
дома си а деца от други далечни квартали да имат и ползват това място.

НАСТОЯВАМЕ ЗА АДЕКВАТНО И НАВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО
НА ПРЕДСТОЯЩАТА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА!!!

17 юли 2020
гр. София
Карагьозови

С уважение,
Костадин

и

Надя

