From: Yoanna.PEICHEVA@
Sent: Friday, February 2, 2018 12:39 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична
община
Относно: Обществени консултации по Проект на Система за прием на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична
община
Уважаеми г-н Чобанов,
Уважаема г-жо Минчева
Искам да представя своето възражение относно определената прилежаща територия на 31
СУЧЕМ Иван Вазов.
В посредните две години променяте прилежащата територията на 31 СУЧЕМ, поради факта, че
са включени улици от административен район Средец.
В предходни години тези райони са прилежали към 12 СОУ Цар Иван Асен II
Години назад във времето разделителна улица между двете училища 31 СУЧЕМ Иван Вазов и
93 СУ Александър Теодоров-Балан е ул.Трудолюбие, която разделя ул.Гео Милев между тях, и
съответно моят адрес, на който са родени и живеят и децата ми - близнаци - ул.Гео Милев №22
вх.Б винаги е прилежал към 31 СУЧЕМ Иван Вазов.
Лишавате ни от правото да се ползваме с предимство за прием, който сме имали при
приемането на децата ми в ОДЗ, сега определяте и район различен от този който е бил години
назад във времето и давате предимство на деца от различен административен район.
Семейството ми живее повече от 60 години на посоченият адрес и четири поколения сме се
обучавали в 31 СУЧЕМ Иван Вазов.Децата ми към момента посещават най-близкото до 31
СУЧЕМ ОДЗ 184 Мечо пух и ще бъдат разделени от връсниците си, поради обявяване на нов
прилежащ район и съответно даване предимство на деца от друг административен район.Към
днешна дата децата в нашият блок посещават 31 СУЧЕМ Иван Вазов и са приети в предишните
години на база старото райониране.
В момента, с така предложената уседналост/въпреки аргументирани юридически доводи за
нейната незаконност/ и връщането ни в комунистическата епоха, би следвало поне да спазвате
традициите в районирането, такива каквито са се приемали в конкретния случай повече от 60
години назад във времето.
Апелирам прилежащият район на 31 СУЧЕМ Иван Вазов да бъде преразгледан и да бъде
възстановена разделителната линия ул.Трудолюбие, разделяща ул.Гео Милев, и съответно
адресът ми на ул.Гео Милев № 22 вх.Б да бъде включен в този район.
С Уважение
Й.Пейчева

