СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ

ДО
ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ –
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
УЛ. „МОСКОВСКА” № 33
1000 СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
От:

Сдружение
„Настоящи
и
бъдещи
майки“,
рег. по Ф.Д. № 10633/2006 г. на СГС, БУЛСТАТ
175152304, със седалище и адрес за кореспонденция
1164 София, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 51, ет.1, ап.1,
E-mail: bg_maiki@abv.bg

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,
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, в определения срок
представяме становището на СНБМ.
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1. Не сме съгласни и възразяваме срещу новата редакция и
изменение на общ критерий № 1.
Незаконосъобразно е т.нар. уседналост да се ограничава
единствено и само до административен район, в който и да е от
трите районирани града на България, още по-малко в столицата
София. Не следва да се вменява задължение и практически не
може да се очаква бъдещите млади родители още в гимназиална
възраст да планират в кой конкретен административен район на
града ще уседнат при създаване на семейство. Причините за
промяна на района са различни, често свързани с нов дом на
младото семейство, независимо дали придобито или наето жилище
и независимо дали семейството е с едно или повече деца.
Определеният срок за непроменен постоянен/настоящ адрес е не
просто немотивиран, а абсурден в предложената редакция „през
последните над 2 години“. Субект е детето. Над 2 г. уседналост за
едногодишно дете е период по-дълъг от възрастта на самото дете.
Дори да се добави времето от зачеването до раждането на детето,
периодът пак не може да надхвърли две години. Излишно е да
мотивираме ноторно известния факт, че периодът на бременност не
е по-голям от девет месеца. ОК 1 противоречи и на чл. 4, изречение
последно от същата наредба, а именно: „В детските градини може
да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна
до тригодишна възраст.“ Изискване за над двегодишна уседналост в
един административен район на дете на 1 г. е неприложимо.
Неоспоримият извод е, че ОК 1 не може да се прилага и
следва да отпадне изцяло, поради противоречие с чл. 4 от същата
наредба и обикновена аритметика с оглед възрастта на децата,
които имат нужда да ползват услугата. Без каквито и да е мотиви се
ограничават именно правата на малките деца.
2. Не сме съгласни и възразяваме срещу новата редакция и
изменение на необходимите документи за удостоверяване на
обстоятелствата по общ критерий № 1
Не
са
определени
мерки
за
намаляване
на
административната тежест върху родителите. Изискват се само
оригинали на удостоверения на хартиен носител и то за всички.
Удостоверяването на адресната регистрация би трябвало да се
извършва по служебен път от Столична община. Новата редакция
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при „Необходими документи“ за ОК № 1 е по-натоварваща за
родителите и с изискването за нов документ на хартиен носител
"Удостоверение за промени".
3. Не е предвидено изменениепо отношение на Общ
критерий № 3
КОНВЕНЦИЯ за защита правата на детето
Член 18 1. Държавите - страни по Конвенцията, полагат
всички усилия за осигуряване признаването на принципа, съгласно
който двамата родители носят обща отговорност за отглеждането и
развитието на детето. Родителите или според случая законните
настойници носят първостепенна отговорност за отглеждането и
развитието на детето. Висшите интереси на детето са тяхна
основна грижа.
2. С цел гарантиране и закрила на правата, изложени в тази
Конвенция, държавите-страни по нея оказват подходяща помощ на
родителите и законните настойници при осъществяване на тяхната
отговорност по отглеждане на децата и осигуряват създаването
на институции, служби и услуги в областта на грижите за
децата.
3. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички
подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите
родители правото да се възползват от услугите за деца и детските
заведения, които се полагат за тяхното отглеждане.
Тази конвенция е ратифицирана, обнародвана в "Държавен
вестник" и влязла в сила за Република България. По силата на чл. 5,
ал. 4 от Конституцията тя е част от вътрешното право на страната и
има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство,
които й противоречат. За прилагането на императивната
разпоредба на чл. 18, точка 3 от Конвенцията е необходимо да се
предприемат подходящи мерки. СНБМ предлага изм. на чл. 18 от
Наредбата, в частта отнасяща се до работещ родител /ОК 3/.
Точките по този критерий следва да бъдат увеличени. За постигане
изпълнението на чл. 18, т. 3 от Конвенцията за правата на детето,
СНБМ предлага точките по този общ критерий да бъдат 5 /пет/.
Приетите 2 /две/ точки не са достатъчни за изпълнение целта на
Конвенцията и правата, определени с нея.

◦ София 1164, ул. „Бигла” № 51 ◦ bg_maiki@abv.bg ◦

СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ
4. Не е предвидено изменение по отношение на Общ
критерий № 3
Работещ родител /или в отпуск за отглеждане на дете/ към
датата на класиране – по 2 т. за родител
Необходими документи
За самоосигуряващи се родители – платежни документи за
внесени осигурителни вноски преди класиране на детето /заверени
копия на хартиен носител или електрони документи/, или данъчна
декларация заверена в НАП, или копие на такава, подадена
надлежно по електронен път с входящ номер.
Считаме, че трябва да се прецизират необходимите
документи, с които се доказва обстоятелството „самоосигуряващ се
родител“.
-

Платежни документи за внесени осигурителни вноски
Да се определи за какъв период преди класирането трябва да
се представят такива документи и да се уточни осигурителния
риск, за който трябва да са направени вноските
Също да се посочат и други документи, които са
задължителни за самоосигуряващите се лица /декларация в
НАП, регистрация в регистър БУЛСТАТ/
Самоосигуряващи се лица

Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии
и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност, като
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и
физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които
се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на
физическите
лица;
земеделските
стопани
и
тютюнопроизводители,
регистрирани по съответния ред (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО).
1. Лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност
по регистрация са:
За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност
по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:
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-

-

На основание на предварителна регистрация, определена с нормативен
акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани
оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински
специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за
застраховането и други;
За която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични
търговци;
Като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка
– дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти,
инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна
професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1
и 2. (чл. 1, ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на
самоосигуряващите лица, българските граждани на работа в чужбина и
морските лица)

Самоосигуряващите се лица са длъжни да регистрират началото на
трудовата си дейност чрез подаване на декларация по утвърден образец
в компетентната ТД на НАП.
Самоосигуряващите се лица са задължително осигурени за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт (фонд
“Пенсии“, чл. 4, ал.3 от КСО). По свой избор могат да се осигуряват и за
общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
На основание чл. 3, ал.1, т.9 от Закон за регистър БУЛСТАТ, лицата,
упражняващи свободна професия, са длъжни да се регистрират в
регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията.

Данъчна декларация
Данъчната декларация обхваща обстоятелства отнасящи се
до календарната година предхождаща годината, в която се
кандидатства и не доказва по никакъв начин, че лицето продължава
да се самоосигурява към момента на класиране.
Също така, такава декларация се подава и при доходи от
граждански договори, наеми и т.н., което по никакъв начин не
приравнява подаващите я към самосигуряващи се или работещите
по трудово правоотношение.
-

Мнението ни е, че данъчна декларация за предходна
календарна година, не трябва да се използва за доказване на
обстоятелството.
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Оставаме на разположение при необходимост от
допълнителна или разширена дискусия, като вярваме, че
спазването на законността ще надделее и ще бъде реализирано на
практика.

гр. София
10.07.2020 г.

С уважение,
Евелина Митова
Председател на УС на СНБМ
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