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Относно: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски
ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община
СТАНОВИЩЕ
От Веселин Робертов

Желая да изразя несъгласието си с така обявените текстове от предложения проект на
наредба, тъй като в този вариант, с отпадането на критетии К5, се нарушава принципа на
равнопоставеност между децата, които вече посещават яслена група в обединено детско
заведение и тези, които са в самостоятелна общинска детска ясла, което осигурява
възможност за прием на повече деца в яслена възраст като алтернатива на обединените
детски заведения.
Желая да обърна внимание както на Вас така и на обществеността, че Столична община,
чрез нейният пълномощник юрк. Кантарев, в съдебно заседание по адм. д. № 8052/2016
г. на Административен съд - София-град, е защитило необходимостта от наличието на
критетии К5 даване на една допълнителна точка за деца, посещавали общинска
самостоятелна детска ясла като е предоставило становище, че чрез процесният критерий
се постига равнопоставеност между децата, които вече посещават яслена група в
обединено детско заведение и тези, които са в самостоятелна общинска детска ясла.
Непонятно е за мен на какво се дължи отмятането на Столична община от този принцип!?
Дали е поради неграмотност или поради съзнателно отмятане от принципа за
равнопоставеност, във вида, в които самите Вие сте го защитавали пред българския съд?
Независимо какво е основанието, то вие или сега грешите като премахвате критерия или
когато сте го защитавали като необходим. В тази връзка смятам, че дължите отговори
кой ще поеме отговорност, и кое е длъжностното лице допуснало грешка и какво
дисциплинарно наказание му е наложено или ще му бъде потърсено?

На последно място искам да отразя, че в мотивите си по Решение № 1166 от 24.02.2017
г. по адм. д. № 8052/2016 г. на Административен съд - София-град, съдът е приел, че
даването на една точка на деца, посещавали общинска самостоятелна детска ясла на
територията на СО за определен период от време е свързано най-вече с цел доближаване
до положението на децата, посещавали яслена група в обединени детски заведения, за
които е дадена привилегията автоматично, без конкурс да продължат обучението си в
общинското детско заведение и след 3-годищна възраст. Чрез критерий № 5 не се
противопоставят децата, посещавали яслени групи, нито ги поставя в различно
положение. Същият полага на една плоскост всички деца, които на общо основание,
съобразно установените критерии, кандидатстват за прием в детска градина в СО.
В тази връзка отново задавам въпрос и считам, че дължите отговор, защо се
разграничавате от съдебното решение на Административен съд - София-град и
премахвате критерии, за когото дори от компетентният български съд ви е посочено, че
чрез него се постига доближаване до положението на децата, посещавали яслена група в
обединени детски заведения, за които е дадена привилегията автоматично, без конкурс
да продължат обучението си в общинското детско заведение и след 3-годишна възраст?!
На основание гореизложеното предлагам:
1. Да не отпада критетии К5 даване на една допълнителна точка за деца,
посещавали общинска самостоятелна детска ясла.
2. В краен случай, да бъде приложен гратисен период за децата от набор 2018 и
2019 г., които вече са приети в СДЯ, тъй като са кандидатствали по правилата на
настоящата наредба, преди да бъдат огласени настоящите предложения за
промени.
С Уважение,
Веселин Робертов
Гр. София, 08.10.2020 г.

