На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Пиша Ви по повод Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община.
Първият въпрос, по който бих желал да получа допълнителна информация е защо
никъде в мотивите за изготвяне на проекта не е отбелязано по какъв признак се
избират адресите, които ще бъдат в района на дадено училище. Адреса, на който
живея със семейството си (ул. Тодор Каблешков 97) попада в района на 121 СУ "Георги
измирлиев", но има 2 училища, които са значително по-близо до адреса - 104 ОУ
"Захари Стоянов" и 73 СОУ "Владислав Граматик". В същото време има адреси, които
попадат в района на 73 СОУ "Владислав Граматик", които са в пъти по-далече. Найфрапиращ на пръв поглед ми се стори адреса ул. "Околовръстен път" 087, на който
освен че е много по-далече се помещава "сграда за търговия" според информацията в
кадастъра на София. Ако бъде изготвена карта с районите на училищата (както беше
предишни години) ще се види още по-ясно колко непоследователно и нелогично са
разпределени адресите. Предполагам, че специалистите изготвили проекта са има
някакви критерии и бих желал те да бъдат обявени публично.
Втория въпрос, по който бих желал да получа информация касае критерия за
уседналост. Сградата, в който е адресната ми регистрация има разрешение за ползване
от месец Декември 2016 г. Моята адресна регистрация е от месец Януари 2017.
Апартамента е моя собственост. Със семейството си живя в него. Притежавайки
апартамент и обитавайки го, мисля, че покриваме критериите за уседналост не помалко от някой, който е наел апартамент преди 3 години (или в често разпространения
случай само се е регистрирал на адреса). Много по-логично и честно би било срока за
уседналост да е по-кратък за собствениците на жилищни имоти в района. Имайки
предвид разходите, с които е съпроводена една такава покупка се смнявам да има
много хора, които биха закупили жилище само за да могат да имат предимство при
кандидатстване в първи клас.
Оставам в очакване на Вашия отговор
С уважение
Стефан Николов

