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На вниманието на доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

На основание чл. 14., ал. 1 и чл. 15 от Наредба за реда и начина за провеждане на
обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол №120/11.10.2007 г. на СОС,
бих искал да изразя своето
ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ
по така направения проект на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община като
ПРЕДЛАГАМ

да се допрецизират, където е необходимо прилежащите райони и да бъде спазен
принципа за „равноотдалеченост и справедливост в районирането“, за да се елиминират
случаи в които човек живее географски по-близо до едно училище, а попада в прилежащия
район на друго училище.
МОТИВИ

При приемане на така предложената „уседналост“ в прилежащите райони на
училището (която е необходимо да се допрецезира, ако и където е необходимо във връзко с
гореизложеното ми предложение) ще се осигури максимална степен на справедливост при
записването на ученици в основно училище. Безспорно е предимството за всички граждани,
че е важно за ученици и родители, децата да бъдат записвани в училища, които са
максимално близко разположени до техните домове. Въпреки това, всеки родител има
право няколко години преди записване в училище на детето си, да промени адресната си
регистрация в район, който попада на прилежащия на желаното от него училище – тъй като
това е решение с дългосрочни последици за 10 години напред и не би следвало да е
проблем от такова естество щом в момента родителите правят „почти невъзможносто“, за
да запишат децата си в други райони и квартали на училище. По-целесъобразни и за
родители и за деца и за всички граждани е да се спести извършването на излишни
транспортни услуги ежедневно. Въпреки изнесените в публичното пространство някои
неверни твърдения, че се ограничава свободата на избор на гражданите, считам, че при
въвеждането на уседналостта по райони ще се предизвика троен положителен ефект за
цялостното развитие на столицата, както и за мнозинството от нейните граждани, които към
момента са изпитвали проблем, за да запишат детето си в кварталното училище, а именно:
1. Осигурява се осигурява справедливо, недискриминационно и балансирано
предимство на всички родители, които живеят в най-голяма географска
близост до училището и не би следвало да не могат да запишат детето си там,
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заради ученици от други квартали и да бъдат принудени да транспортират децата си
до други училища в други квартали/райони.
2. Ще бъде намален драстично сутрешният и следобеден транспортен трафик, който се
генерира при превозването ежедневно в учебни дни на ученици и техните родители в
училища разположени в различни на техните квартали/райони, което ще допринесе с
осезаем ефект за намаляване на транспортния трафик и задръстванията в
столицата.
3. Във връзка с т. 2. и в корелация с извънредните мерки на столична община за
подобряването на качеството на въздуха в гр. София – може да се очаква осезаемо
намаляване на вредните емисии от транспортните средства, тъй като се очаква
драстично намаляване на трафика, който се генерира ежедневно в учебни дни за
транспортиране на ученици/родители от един квартал/район в друг.
В заключение бих искал да благодаря за предоставената възможност за изразяване
на мнение и коментари по така предложения проект на Система за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
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