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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,
Един от основните приоритети в работата на Сдружение „Настоящи и бъдещи
майки” за 2009 г. са детските заведения. Проблемите, свързани с тях, са много, като
най-болезнен, към настоящия момент, е недостигът на места и липсата на достатъчно
информация за планирането и изпълнението на строително-ремонтни дейности, което
създава допълнително напрежение сред родителите. Наличната информация много
често се оказва неактуална и подвеждаща, а за някои планирани строително-ремонтни
дейности такава липсва. В настоящето писмо бихме желали да обърнем внимание на
два основни аспекта:
1) информация, свързана с планирането и изпълнението на ремонтни
дейности в детските заведения, които са свързани с прекъсване на
работата им и
2) информация, свързана с откриването на нови места в детските
заведения.
През 2008 г. ремонтите на детски заведения бяха изведени като приоритет в
инвестиционната политика на Столична община. Отпуснати бяха значителни средства
за основен ремонт и след осъществяване на законоустановените процедури по Закона
за обществените поръчки през месец юли 2008 г. в много детски заведения ремонтните
дейности започнаха. През изминалата година децата и родителите изпитахме сериозни
затруднения и неудобства от ненавременното приключване на ремонтните дейности.
Някои детски заведения отвориха врати едва в средата на месец ноември. Столична
община е наясно с позицията и предложенията на СНБМ, които изпратихме в писмо от
19.09.2008 г. Проблемът беше сериозно обсъден и по време на организираната през
ноември 2008 г. съвместно със Столична община кръгла маса. Позволяваме си още
веднъж да напомним, че поради забавяне на ремонтите, образователновъзпитателната дейност се прекъсна за неприемливо дълъг период, а приемът на деца
в групи от месец септември на много места беше значително забавен, което създаде
значителни проблеми на множество семейства поради обективната невъзможност да
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планират и организират отглеждането на децата си. В много случаи се наложи
отсъствие от работа поне на единия от родителите и понасяне на значителни
материални щети. Проблемът ще обхване още по-широк кръг семейства, ако и през
тази година децата, приети в общинско детско заведение, не могат да го посещават,
защото то не отваря врати месеци наред поради извършване на планирани ремонтни
дейности.
Във тази връзка искаме да напомним, че по време на кръглата маса, посветена
на проблемите в детските заведения, част от нашите предложения за решаване на
проблемите бяха обсъдени и Столична община пое няколко ангажимента, а именно:
• В бъдеще процедурите по Закона за обществените поръчки, независимо от
финансирането, да се провеждат във времето така, че крайните срокове за
изпълнение да са до 1 септември за съответната година;
• Предметът на обществените поръчки да бъде формулиран така, че след
приключване на изпълнението сградите и прилежащата територия да са във
вид, подходящ за нормално и безопасно ползване от децата и персонала;
• Столична община да осъществява строг контрол при извършване на ремонтните
дейности, като особено внимание се обърне на спазване договорените срокове
и качеството на изпълнение;
• Родителите да бъдат информирани своевременно след финализиране на
процедурите и сключване на договорите за началото и крайните срокове на
приключване на ремонтните дейности. Това да става както чрез
информационната система за обслужване на детски градини kg.sofia.bg, така и с
нарочни обявления на видни места в детските заведения;
• Директорите на детски заведения да имат актуална информация за всеки един
етап от осъществяване на процедурите по Закона за обществените поръчки и
извършване на ремонтните дейности и да предоставят актуална информация на
заинтересованите.
Предполагаме, че и през тази година голям брой детски заведения ще бъдат
ремонтирани, тъй като е обнародвано общо предварително обявление за ремонти на
детски заведения, но липсва подробна информация за включените обекти, както и за
размера и продължителността на ремонтните дейности във всяка конкретна градина.
Бихме желали да ни предоставите тази информация или да я публикувате на сайта на
информационната система.
Във връзка с изпълнението на Програмата за увеличаване броя на детските
градини (2008 – 2013 г.) на Столична община, бихме желали да обърнем внимание на
някои фактори, които провокират до голяма степен общественото недоволство през
последните месеци. Оценяваме факта, че през последните години този процес е
приоритетен за общината и за това се отделят значително повече ресурси от
предходни години, но въпреки положените усилия кризата с недостига на места
продължава да се задълбочава. Недостигът на места в детските заведения за 2009 г.,
по наша информация, ще засегне не по-малко от 8000 семейства в София. При
настоящите темпове на строителство на детски заведения и откриване на нови места
по-голямата част от децата в тези семейства никога няма да получат достъп до тази
общинска услуга. Напрежението, което е породено от този факт, допълнително се
засилва от липсата на актуална и своевременна, а понякога и предоставянето на
противоречива информация във връзка със строителството на нови детски заведения и
разширението на съществуващи такива.
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До настоящия момент в електронната страница на „Държавен вестник” са
обнародвани предварителни обявления за процедури с предмет разширение на
съществуващи и изграждане на нови детски заведения, а именно:
Разширение на съществуващи детски заведения
1. ЦДГ № 80, район Панчарево.
2. ЦДГ № 89, район Връбница, две групи.
3. ЦДГ № 171, район Надежда, четири групи.
4. ОДЗ № 1, район Възраждане, две групи.
5. ОДЗ № 18, район Средец, две групи.
6. ОДЗ № 25, район Банкя, две групи.
7. ОДЗ № 60, район Оборище, две групи.
8. ОДЗ № 165, район Изгрев, две групи.
Изграждане на нови детски заведения
1. ОДЗ, три групи, район Витоша.
2. ОДЗ, шест групи, район Връбница.
3. ОДЗ, три групи, район Люлин.
4. ОДЗ, район Оборище.
5. ОДЗ, шест групи, район Лозенец.
6. ОДЗ, четири групи, район Изгрев.
7. ОДЗ, три групи, район Банкя.
8. ОДЗ, шест групи, район Сердика.
9. ЦДГ, шест групи, район Красна поляна.
10. ЦДГ, шест групи, район Овча купел.
11. ЦДГ, шест групи, район Младост.
12. ЦДГ, шест групи, район Красно село.
13. ЦДГ, шест групи, район Студентски.
14. ЦДГ № 76, район Връбница.
Публикуваните обявления не съответстват напълно на публикуваните в ИСОДГ
Приложения 3 и 4 от Програмата за увеличаване броя на детските градини (2008 –
2013 гг.), което означава че програмата не е актуализирана или актуалната такава не е
публикувана на сайта. Не е ясно доколко е актуална и останалата информация,
публикувана в раздел „Ремонти и нови места”. Не може да се добие никаква цялостна
представа за обхвата на предприетите от Столична община мерки, тъй като липсва и
актуална информация за етапите на изпълнение на значителна част от планираните
обекти.
В тази връзка бихме желали да получим пълна и систематизирана информация, а
именно:
1. Списък на на детски заведения, за които в момента има обявена обществена
поръчка за проектиране или са в процес на проектиране и ориентировъчен
краен срок в рамките на който се предвижда изпълнение на проектиране,
строителство и пускане в експлоатация;
2. Списък на обществените поръчки за строителство на нови детски
заведения, които към настоящия момент са в процес на изпълнение, както и
етапа на строителство и актуален график на изпълнение на останалите
дейности до пускане на обекта в експлоатация;
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3. Списък на обществените поръчки за разширение на съществуващи детски
заведения, които към настоящия момент са в процес на изпълнение, както и
етапа на строителство и актуален график на изпълнение на останалите
дейности до пускане на обекта в експлоатация. Следва информацията да бъде с
уточнение колко от предвидените обекти са за откриване на нови групи (вкл.
вид и брой) и колко за настаняване на вече сформирани групи (филиали, сгради
с предписание от ПАБ и др.);

Уважаема госпожо Фандъкова,
Молим, с оглед поетите от Столична община ангажименти, да ни предоставите
информация за параметрите на всички предвидени поръчки и възложени договори за
строителство на нови и ремонт на съществуващи детски заведения и очакваните
срокове за изпълнението им. По отношение на планираните строително-ремонтни
работи в действащите детски заведения бихме желали и изрично уточняване на
периодите, в който съответните детски заведения няма да приемат деца.
Бихме желали да ни предоставите такава информация и за предвидени процедури ЗОП
и НВМОП по ЗОП и НВМОП с възложители отделните райони на Столична община.
Разчитаме, че подробна информация, свързана с откриването на нови детски
заведения и подобряване на условията в съществуващите такива, ще бъде
предоставяна и периодично актуализирана и в информационната система за
обслужване на детски градини, където ще бъде достъпна за най-голям брой
заинтересовани родители. Ще бъдем благодарни да ни предоставите и всякаква друга
информация във връзка с този проблем, която би била от полза за децата и родителите
и която би ни дала възможност да направим обективна оценка на усилията, положени
от СО за справяне на кризата с детските градини.
С увереност в бъдещото ни ползотворно сътрудничество.

С уважение,
14 Април 2009 г.

Теодора Иванова-Вълева,

гр. София

Председател на УС на СНБМ
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