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Уважаеми г-н Чобанов,
С настоящото становище бих искала да изразя несъгласието си с отпадането на критерий т.
5 от чл. 18 на актуалната Наредба, а именно допълнителната точка, която се предоставя при
кандидатстване в първа градинска група на деца, посещаващи частни детски ясли,
регистрирани от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди
записване, по отношение на децата в заварено положение, а именно набор 2018 г. и 2019 г.
Родител съм на дете набор 2018 г. Още преди момента на кандидатстване за общинска
детска ясла на семейството ми беше ясно, че шансовете ни за прием с класическите 12
точки на територията на район Красно село са нищожни, ако не разчитаме единствено на
късмет. През септември 2019 г. (т.е. година преди да постъпи в ясла) със съпруга ми
капарирахме място на детето ни в една от частните детски ясли, регистрирани от СРЗИ.
Междувременно кандидатствахме за общинска детска ясла, но както и очаквахме, детето ни
нямаше късмет на нито едно от класиранията.
Проектът за нова наредба предвижда промяната да влезе в сила от 01.03.2021 г., тоест от
следващото голямо класиране без да предвижда изключение за адресатите в заварено
положение - децата от набор 2018 г. и 2019 г. Не така стоеше въпросът с въвеждането на
критерия „уседналост“.
Проектът за Наредба е изключително несправедлив по отношение на всички семейства в
заварено положение. Избрахме частната детска ясла, регистрирана от СРЗИ, именно заради
допълнителната точка. Разглеждахме единствено този ограничен списък от ясли с
допълнителна точка с надеждата, че шансовете ни ще се увеличат при кандидатстване за
общинска детска градина. Финансовият ресурс, който решихме, че ще отделим за тази цел
през тази една година, никак не е за подценяване. Дори не разгледахме останалите частни

ясли на територията на Столична община, тъй като те нямаха това предимство - не даваха
допълнителна точка. В този смисъл, изборът ни е бил изключително ограничен. Бихме
могли да си изберем ясла на по-удобно място, с по-малко деца, с по-ниска такса и т.н.
Търсенето на тези ясли е толкова голямо, че ние реално капарирахме последното място за
следващата година. Мнозинството семейства са направили своя избор година по-рано въз
основа на действащата Наредба. Премахването на тази точка на практика ще обезсмисли
съзнателните усилия, време и финансов ресурс на много родители да увеличат шансовете
на децата си да бъдат приети в държавни детски градини. Предложената промяна ни
поставя пред свършен факт, а детето ми вече посещава частна ясла, регистрирана от СРЗИ.
На практика това ни оставя без полезен ход – учебната годината започна, в момента
мнозинството и от останалите частни ясли са пълни, а записването в друга по-подходяща
ясла на детето също не е вариант предвид периода на адаптация.
Непредвиждането 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 АПК. 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 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.
С оглед на гореизлложеното, моля да се предвиди изключение за заварените случаи,
включващи децата от набор 2018 г. и 2019 г., посещаващи регистрирани от СРЗИ частни
ясли, които да ползват допълнителна точка при кандидатстване в първа градинска група

С уважение,
Мина Иванова

