СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ

Отново съмнения за приема в столичните детски градини и ясли извън
правилата
Едва 30% бяха приети при първо класиране в детските градини в София, но общината
продължава да отдава под наем сгради на общински детски градини в противоречие с
действащия
Над 22 000 деца с активни кандидатури в Информационната система за
обслужване на детските градини (ИСОДГ), на 29 април на първо класиране бяха приети
6702, което е едва 30%.
И тази година не липсват съмнения за нередности, свързани с приема и
управлението на общинската собственост в детските заведения в Столична община.
Във връзка с проведеното първо класиране за прием в детските градини в София,
Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" (СНБМ) иска да насочи отново общественото
внимание към два особено фрапиращи случая, за които бяхме сигнализирани от
родители.
Изпратихме сигнал до г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, и г-н
Ангеличин, заместник - кмет, направление "Култура, образование, спорт и превенция
на зависимости", във връзка с нарушения при приема във 2 ОДЗ "Звънче”. За учебната
2010/2011 г., към декември 2010 г., в единствената яслена група на въпросното ОДЗ са
приети 63 деца, като само 16 са класирани през ИСОДГ (Информационна система за
обслужване на детските градини). С пълния текст на писмото можете да се запознаете
на страницата на сдружението www.snbm.org . Сигналът депозирахме през м. февруари
2011 г. и до настоящия момент не сме получили отговор.
Другият ни въпрос към общината е свързан с основанията за отдаването под наем
на сградата на бившо ОДЗ № 25, общинска собственост, намираща се в район
"Младост" и липсата на действия по нейното освобождаване вече повече от 3 години.
Това е в противоречие с обявената от Столична община информация, че е въведен и се
спазва мораториум върху сключването и продължаването на договори за наем на
помещения и сгради, които са предназначени за детски заведения. Случаят е пряко
свързан с възможността да функционира поне още едно общинско детско заведение,
достъпно за голям брой родители в район със значителен недостиг на места.
Задоволителен отговор засега не получаваме, независимо че информацията е изискана
и по реда на Закона за достъп до обществена информация. Не е ясно на какво правно
основание наемателят ползва въпросната сграда и дали са спазени
нормативноустановените изисквания за отдаване под наем (търг или конкурс). Поради
отказа за предоставяне на тази информация СНБМ води две съдебни производства
срещу Столична община. Решението на първоинстанционния съд е в полза на СНБМ.
За повече информация: Саня Конакчиева, тел. 0888 346 320.
Ако имате информация за други подобни нарушения, моля, свържете се със
Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" на нашия електронен адрес snbm@snbm.org !

