Считам проекта на наредба за необоснован, неправилен и в нарушение на Закона за
нормативните актове (ЗНА). Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗНА мотивите, съответно докладът
при приемането на нормативен акт, съдържат:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
В така предложения проект на наредба мотиви изцяло липсват. Това важи в особен смисъл
за премахнатият критерии К5. Същият просто липсва от проекта на наредба без каквато и
да било аргументация.
В докладът за приемането на наредбата е посочено, че към момента е налице
неравнопоставеност при приема на деца в една и съща възрастова група в Самостоятелни
детски ясли (СДЯ) и Детски градини с яслена група (ДГ). Такава не просто не е
постигната, а напротив. Децата, посещаващи СДЯ са поставени в по-неблагоприятно
положението спрямо децата приети в детски градини с яслени група и към настоящия
момент. Доколкото децата в ДГ автоматично преминават в първа градинска група, тези,
посещаващи СДЯ са принудени да кандидатстват отново за 1ва градинска група, но поне с
предоставено предимство, а именно една допълнителна точка. По неясни причини и без
каквито и да е мотиви и аргументация тази привилегия е отнета, а тези деца не само, че ще
кандидатстват наново, за разлика от връстниците си, приети в ДГ с яслени групи, ами и ще
бъдат принудени да го направят с една точка по-малко, която им е отнета с настоящият
проект на наредба. Буди недоумение въпросът защо наредба, целяща постигане на
равнопоставеност на децата създава такава дискриминация между деца, приети в СДЯ и
ДГ.
От посоченото може да се направи следният извод - за разлика от сегашното положение на
неравнопоставеност между приети и неприети деца, с новата наредба се поставя
неравнопоставеност на 3 нива - неприети деца, приети деца за 1 и 2 години в СДЯ (
принудени да се надяват на късмет и при следващото теглене на жребий) и такива, които
биват приети веднъж и завинаги в ДГ с яслени групи. Очевидно последните са поставени в
пъти по-изгодно положение от останалите си връстници.
От отпадането на допълнителна точка за децата, посещаващи СДЯ е видна и още една
неравнопоставеност, а именно тази по райони. Доколкото в райони като Дружба, Илинден,
Надежда и пр. липсват изобщо СДЯ, то в други като Триадица и Лозенец места за прием в
яслени групи са съответно 75 % за единия и 100 % за другия. Тоест децата от Дружба и
Надежда веднъж приети няма необходимост да кандидатстват наново, но тези в Лозенец и
Триадица не само ще трябва да кандидатстват наново, но от следващата учебна година ще
трябва да го правят с точка по-малко.
Тук следва да се отбележи, че промените са предложени на обществено обсъждане на
17.09.2020 и се очакват да бъдат приети и влязат в сила след 17.10.2020. Това означава, че
при вече започнала учебна година, приети и започнали да посещават СДЯ деца биват
ощетени и поставени в по-неблагоприятно положение, за сметка на тези приети в ДГ с
яслени групи. И ако за децата набор 2019 г. съществува минимална възможност при
следващо класиране да бъдат приети в в ДГ с яслени групи, то децата набор 2018 г, както
и техните родители са поставени в патова ситуация. При започнала учебна година, вече
приети и записани и без каквато и да е възможност за реакция, поради изчерпаните места
на вече протеклите 4 основни и 3 текущи класирания. Липсата на какъвто и да било

отлагателен период за отпадане на допълнителната точка за СДЯ не само е
незаконосъобразно, поради вече започналата учебна година и приети на деца по старият
ред, същата е и изключително нечестна и неморална, поставяща туко що завърнали се на
работа родители в неясна ситуация дали ще могат да продължат да работят или няма да се
наложи след година отново да напуснат работните си места.
Не на последно място трябва да се помисли за родителите на деца, посещаващи частни
детски ясли, регистрирали в СРЗИ. Същите не само са капарирали със стотици левове
местата на децата си месеци по-рано, но и плащат високи такси с единствената надежда,
да получат допълнителна точка при следващо кандидатстване.
Всички тези родители не само са били излъгани, въпреки оправданите им правни
очаквания с оглед действащата към момента нормативна уредба, ами са лишени от
информиран избор, оставени без каквато и да било време и възможност за реакция.
Неясно защо Столична община не е предвидила отложено влизане в сила на разпоредба,
касаеща толкова много родители и техните деца.
На последно място, проектът на наредба не само измества фокуса от реалния проблем на
Столична община - а именно липсата на места за над 8000 деца, ами задълбочава
проблема в райони като Триадица и Лозенец, където просто ще замени едни неприети
деца други.

С уважение,
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