Иа вниманието па: доц. д-р Тодор Чобанов - чаместмик-кмет ма Столична община

С ТА Н О В И Щ Е
ОI поено: Проск! па Наредба »а прием па депа н общински ге самостоятелни детски ясли,
детски градини и в нодготвщ елши е груни в общинските училища на гериторията на
Столична община
Г настоящото ешнопнще н»ра*якам несъгласисто си е отпадането на критерий т. 5 от
чл. 18 на актуалнак! Наредба, а именно допълнителната точка. която се предоставя при
кандндак'1 ванс в първа градинска група на деца, посещаващи общински самостоятелни
до 1 ски чели или частни детска ясла, регистрирани от СРЗИ на територията на Столична
оошини най-малко 6 мессца преди записване.
{'Miriam предложената промяна за незаконосъобразна, неоснователна и необоснована,
is което налагам подробни съображения.
1. С>titмдането на допълнителната точка противоречи на принципите за
„Последователност и предвидимост“ съгласно чл. 13 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК). Становището на Столична община до момента е било, че допълнителната
точка цели постигането на известна равнопоставеност между посещаващи самостоятелни
детски ясли и децата, посещаващи яслени групи в детски градини. Това се налага тъй като
децата от самостоятелните детски ясли кандидатстват повторно за първа градинска група,
докато децата от яслените групи на детските градини автоматично продължават в
градинските групи по право1. Предложението допълнителната точка да отпадне е израз на
липса на последователност и предвидимост от страна на Столична община. В тази връзка
следва да се отбележи, че законосъобразността на обсъждания критерий е потвърдена
от Върховния административен съд с Решение 2294/ 16.02.2012 г. по адм.д. 13534/2011
г. В посоченото решение съдът изрично постановява, че допълнителната точка, която се
предоставя на децата от самостоятелните детски ясли при кандидатстване в първа
градинска група не е дискриминационен критерий, а ги компенсира спрямо децата в
яслените групи на детските градини.2
В допълнение проектът за нова наредба предвижда промяната да влезе в сила от
0].03.2021 i\. тоест от следващото голямо класиране. На практика това означава, че на
адресатите на наредбата не се предоставя никакъв срок да съобразят поведението си
с новите критерии и правила. Не се предвижда изключение дори за адресатите в
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.заварено положение“ (лемата от набор 201К ,, и 2019 г.). които са приемани по
пас гоящи гс правила м кричерии. Ъ сравнение намерението за въвеждане на критерия
„уседналоет“ в новата наредба бе публнчно оповестено от шмеетник-кмет на Столична
община доц. д-р Голор Чобанов още преди приемането па актуалиата наредба, тоест през
февр\ арн 201l>i .1
По отношение па депата, посещаващи регистрирани от СТЗИ частни ясли, има и други
два аспекта, които фябва да се вземат под внимание. От една страна това е значителният
финансов peevpe. кой го родителите са отделили, за да посещава детето им именно такава
ясла е цел ia п о л у ч и допълнителна точка при кандидатстването в първа градинска група
и съответно да има по-голям шанс да бъде прието. От друга страна предвид малкия орой
такива ясли в София, в повечето случаи посещението па детето в конкретната ясла е
свързано с ичмннаването на големи разстояния в града и губенето на много време в
пътуване. Премахването на тази точка на практика ще обезсмисли съзнателните усилия,
време и финансов ресурс на много родители да увеличат шансовете на децата си да оъдат
приети в държавни детски градини.
2. Нспредвиждането на изключение за влизането в сила на новата наредба по
отношение на адресатите в заварено положение (децата от набор 2018 г. и 2019 г.)
противоречи на принципа на „съразмерност“ съгласно чл. 6, ал. 3 А П к . Според
посочената разпоредба когато с административен акт се засягат права на гражданите,
прилагат се онези мерки, които са по-благоприятни за тях. В случая на адресатите в
заварено положение, посещаващи самостоятелни детски ясли или регистрирани от СРЗИ
частни ясли, се отнема правото да получат допълнителна точка при кандидатстване в
първа градинска група. Ето защо по силата на принципа на съразмерност в наредбата
следва да се предвиди, че промяната не се отнася за заварените случаи. За тях приложим
би трябвало да е бъде актуалният по-благоприятен режим.
3. В проекта за нова наредба липсват мотивите и целите за премахване на
допълнителната точка по т. 5. Декларирано е желание да се постигне равнопоставеност
между децата при кандидатстване. По-горе бе посочено, че именно тази точка допринася
за постигането на тази равнопоставеност. В този смисъл премахването й ще доведе
единствено до по-голяма неравнопоставеност между децата.
Предвид изложеното моля:
точка по к р и т е р и й т. 5 от чл. 18 на актуалната Наредба, приложим
п р и к а н д и д а т с т в а н е в първа гралннека група, да се запази.
Д оп ълн и телн ата

2.

моля да премахването на допълнителната точка да влезе в сила при
кандидатстването през 2023 г„ тоест при кандидатстването в първа градинска група на
децата, родени през 2020 г. Така ще се приложи подходът, по който бе въведен критерият
„уседналост“ като на адреса! ите на наредбата се даде достатъчен период от време (две
години) да съобразят поведението си в предвижданите промени.
А лтернативно
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В случай, че бъде прието предложението за премахване па точката от 2023 г.. с него
следва да отпадне и авгоматичното преминаване на децата ог яслелитс i руии на детските
градини в градинските групи по право. Това е единствения! начин, по който ще се
постигане равнопоставеност между децата, кандидатстващи в първа градинска група.
Др>т положителен ефект ше бъде. че ше се преустанови поройната практика родители
да записват децата си в самостоятелни детски ясли само е цел да получат допълнителна
точка при кандидатстване в първа градинска група без детето реално ла посещава яслата.
Ако и второто предложение не бъде прието, моля да се предвиди ш ключение ta
l aBapeiini e случаи, включващи лещи а ог набор 2018 г. и 2019 г.„ посещаващи
самостоятелни детски ясли нлн регистрирани tn С Р Ш частни нс.щ, конто да
ползват допълнителна точка при кандидатстване в първа градинска група.
Надявам се предложенията ми да бъдат приети!
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