
Община Пловдив стартира за шеста година реализирането на подпрограма 

„Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и 

сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в 

общинските детски градини“, част от Общинската образователна програма 2020-2022. 

Предвидените средства от бюджета на община Пловдив за финансиране на 

програмата за 2020 година са 200 000 лв. Допустими кандидати, съгласно утвърдените 

от кмета на община Пловдив правила, са общински детски градини, находящи се на 

територията на община Пловдив, които не са включени в проект „Пловдив през 2014–

2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” 

2014–2020 и не са в процес на ново строителство.  

Финансирането може да се използва за проектиране и изграждане на нови детски 

площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива и облагородяване 

на дворни пространства (вертикална/частична вертикална планировка, полагане на нова 

или подмяна на съществуваща настилка, оформяне на алеи, озеленяване и др.), като със 

средствата могат да бъдат изградени близо 50 обекта. Един кандидат може да подаде 

един проект за финансиране, който може да включва и повече от една детски площадки 

и/или облагородяване на дворни пространства. Максималният размер на финансовата 

помощ за подаден проект е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 

4200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30%  се съфинансират от детските градини.  

Документи за кандидатстване ще се приемат от този момент до 30.09.2020 г. 

(или до изчерпване на утвърдения финансов ресурс в размер на 200 000 лв.) в отдел 

„Образование и бизнес развитие“ към община Пловдив. До приключване на 

извънредната епидемична обстановка да се изпращат или на имейла на отдела 

(education@plovdiv.bg), или с куриер на адрес гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ 1, ет. 3.  

Комисията за разглеждане и оценяване на документите ще заседава до 10-то 

число всеки месец и ще разглежда документите, подадени през предходния месец.  
Финансираните по подпрограмата дейности следва да са физически завършени 

до 15.11.2020 г., като одобрените за финансиране кандидати трябва да представят до 

тази дата в отдел „Образование и бизнес развитие” копия от съответните отчетни 

документи. 

През изминалите 5 години (2015-2019) за подобряване облика на детските 

площадки в общинските детски градини са инвестирани 1 123 000 лв., като 742 601 лв. 

са вложени от общинския бюджет. Останалите средства са съфинансирани от детските 

заведения. През този 5-годишен период са изградени общо 196 детски площадки. 
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