СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ
ДО
Г‐Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА
ГОЛЯМА ОБЩИНА

Относно: Становище, във връзка с анонсираната оставка на г‐н Камен Йорданов

УВАЖАЕМИ Г‐Н БОРИСОВ,

Ние от Сдружение Настоящи и бъдещи майки бихме искали да изразим
становището си във връзка с оставката на г‐н Камен Йорданов, по повод
стартирането на новата система за прием на деца в детските заведения в гр. София
през учебната 2008/2009 г.
Във връзка с нашето участие в разработването на новите правила за
кандидатстване и прием в детските заведения, бихме искали да изразим нашето
удовлетворение от съвместната си работа с г‐н Йорданов и като цяло с дирекция
“Образование”. С оглед на ползотворното сътрудничество с г‐н Йорданов и
Столична община по тези въпроси, считаме че приемането на неговата оставка и
отстраняването му от длъжност би затруднило и дори би влошило
обстоятелствата около работата на новата система по кандидатстването.
Считаме че компетентността на г‐н Йорданов е извън всяко съмнение, тъй
като с оглед на задачите и съпътстващите ги проблеми свързани с изготвянето на
новата система г‐н Йорданов положи максимални усилия за улесняване и
съкращаване на процедурата. Не би било преувеличено да се каже, че в рамките
на своята позиция в дирекция “Образование”, г‐н Йорданов способства за
изграждането на своеобразен мост във взаимоотношенията на институцията
Столична община и неправителствените организации, в това число и нашето
сдружение, дискутирайки открито възможните проблеми и търсейки съвместно
алтернативи за разрешаването им.
Въпреки проблемите, които съпътстваха старта на системата, категорично
заявяваме, че сме против приемането на оставката на г‐н Йорданов.
Настояваме да преразгледате взетото от Вас решение по повод оставката на
г‐н Йорданов с оглед изложените от нас съображения и взимайки под внимание
факта, че системата тепърва сработва и компетентността и познанията на г‐н
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Йорданов в тази област биха били по‐ефективни, отколкото заместването му в
длъжност от друг служител, който не би бил достатъчно запознат и комуто би
отнело ценно време да вникне във вече дискутираните въпроси.По този начин може
да се забави значително процеса, което би било твърде неприятно предвид големия
обществен интерес от бързо разрешаване на възникналите проблеми.
Уважаеми г‐н Борисов вярваме, че ще вземете предвид нашето становище.
Надяваме да продължим успешната си съвместна работа.

София, 18.02.2008г.

С уважение:

Христина Пендичева
Заместник‐председател на СНБМ
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