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ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
Г-Н ДИМЧО ПЕТРОВ 
Г-Н ИВАН ЦРЪНЧЕВ 
Г-Н СТЕФАН ПОСЛИЙСКИ 
Г-Н ВЛАДИМИР КИСЬОВ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  14/24.03.2022 г. на Общински съвет -  Пловдив 
и вх. №220БС -97/24.03.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви уведомявам :

По въпрос 1: Колко са построените детски площадки през 2021 година?
По въпрос 2: В колко от тях има съоръжения за деца с двигателни затруднения?



По въпрос 3 . Ако не е спазено решението на Общински съвет, а именно -  „ във 
всяка от новоизградените детски площадки да има поне едно съоръжение за деца е 
двигателни затруднения“, каква е причината за това?

Община Пловдив е сключила рамково споразумение с №19ДГ534/15.05.2019г. за 
възлагане на обществена поръчка с предмет - „Проектиране и изпълнение на строително- 
монтажни работи на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно 
разхождане на домашни кучета на територията на Община Пловдив“. През 2021г. Община 
Пловдив има един сключен договор към него за обект: „Инженеринг - проучване, проектиране 
и авторски надзор по време на строителството и изпълнение на СМР, свързани с разширение 
на детската площадка за игра на открито, включително и след инсталационно поддържане на 
новоизградената зона за игра на площадката, намираща се на територията на Община 
Пловдив, район „Западен“, УПИ Н-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по ПУП-ПРЗ на 
Спортен комплекс „Отдих и култура“, ПИ с идентификатор 56784.510.815 по КК и КР на гр. 
Пловдив“. Изпълнението на СМР по горепосочения обект ще се извърши през 2022г. 
Проектното решение е съобразено с изискванията на Наредба 1 от 12 януари 2009г. за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Съоръженията, 
предвидени в проекта предлагат разнообразни начини на достъп и възможности за различни 
занимания, включително и за деца с увреждания. Всички площадки, изпълнявани до момента 
към рамковото споразумение са съобразени с чл.5, ал. 1 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г.

Информация по въпросите от питането Ви за всеки район е предоставена в 
приложение.

Приложение : съгласно текста

С уважение,

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ
Зам. - кмет „ Зтроителств^шй^стиции7 
Община Плое ̂ ив
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ДО
АНГЕЛИНА ТОПЧИЕВА '
СЕКРЕТАР НАОБЩИНА ПЛОВДИВ 
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1
ГР. ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОПЧИЕВА»

Във връзка с писмо Ваш изх. № 22QbC'97< I )/30.03.2022i.. относно отговор на 
запитване от общински съветници от ПГ1ГОС на ВМРО-БДН. Ви информираме по поставените 
въпроси както следва:

ПотЛ Колко са построените детски площадки през 2021 г.?
Отговор:

1.1.Една детска площадка изцяло предна «начена за деца с увреждания в Парк „Бунарджик" до 
съществуваща детска площадка. -При Малката къщурка», е УПМ 1 -  Хълм иа 
Освободи гс. ш re. кв.328 по плана на II -  IV градска част;

Район „Централен има два конкурсни проекта в Рамките на нанионалната кампания за 
„Чиста околка среда -2021 г.” на тема „Обичам природата- и аз участвам”, а именно:

1.2. Първи проект: „Чаетично благоустрояване с обособяване на детска площадка в 
УТ1И1 -  комплексно застрояване, кв.466. по плана на трета градска част, гр.Пловдив. 
ул.”Иларион Макариоподеки"№26-2 8"

1.3.Втори проект: „Чаетично благоустрояване с обособяване на детска площадка в У11И1 -  
комплексно застрояване, кв.467, по плана на трета градска част, гр.Пловдив, 
ул.”Капитан Райчо” №79-89”

Изготвените проекти са с дофинансиране от бюджета на Район Централен .

По т.2 В колко от тях има съоръжения за дена с двигателни затруднения?
Отговор:

Всичките детски площадки са приети със сертификатите за качество и доклад за 
съответствие съгласно Наредба №1/12.01.2009 г. от лицензиран контролен орган.Съглаено 
изискванията на Чд. 5 .» ал1 на Наредба №1/12.01.2009 г. „ на всяка открита площадка ш игра 
се осигурява възможност най-мшко 50 на сто от заниманията да са достъпни и за 
ползватели с увреждания ”,
По т.З Ако не е спазено решението на Общински съвет, а именно-,,във всяка от новоизградените 
детски площадки да има поне едно съоръжение за деца с двигателни затруднения", каква е 
причината за това?
Отговор:

В обхвата на дейностите на Район ..Централен” по изграждане на детски площадки и 
подмяната на е иiничии детски съоръжения през 2021 изпяло е застъпено правилото за 
осигуряване на нни-чалко 50 на сто or заниманията да са достъпни за ползватели с увреждания. 
Освен това е реализирана площадка изцяло о^елу^раща деца е двигателни затруднения.

С уважение,

ГЕОРГИ СТАМЕНОВ 
Кмет на Район „Централен *
НП
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РАЙОН “ИЗТОЧЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, бул. Шести септември”№ 274, тел.: 032/601060, e-mail:

изх. №  ..ЛС.&А7..Л&.&. /'  2022г.

ДО
АНГЕЛИНА ТОПЧИЕВА 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
На Ваш изх. № 22 ОБС- 97/ 24.03.2022г.

ОТНОСНО: Отговор на постъпило питане от ППГОС на ВМРО- БНД за 
новоизградени детски площадки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОПЧИЕВА,
Във връзка с постъпило питане от ППГОС на ВМРО- БНД, Ви уведомяваме, че на 

територията на район „Източен“ през 2021 г. са изградени 11 броя нови детски площадки 
за деца от различни възрастови групи, площадки те са изградени изцяло в съответствие с 
Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра, съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 9, ал.1, Таблица 1 за 
изискванията за ус тройс тво на площадките от Наредбата е осигурена достъпна среда за 
ползватели, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства деца с 
нарушени двигателни функции и за техните придружители

На територията на детските площадки са разположени съоръжения за игра на открито 
с оценено и удостоверено съответствие по реда Приложение 7 за приети стандарти за 
„Съоръжения за площадки за игра“. При окончателното си изграждане са сертифицирани 
от акредитиран и лицензиран орган за контрол, съгласно чл. 56 от Наредба 1/ 2009г.

Три броя от детските площадки са одобрени, приети и финансирани и от Предприятие 
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ- 
София.

В районната администрация, съгласно чл. 67, ал. 1 от Наредба 1/ 2009г. е изготвен 
план- график за ежегоден и функционелен контрол на съществуващи и новоизградени 
детски площадки, изпратен до Община Пловдив с наш изх. № 1001-496- (1)/ 13.08.2021 г., 
придружен с предложения на район „Източен“ за подобряване качеството на детските 
площадски и средата на обитаване, с необходимите КСС към тях.

ИВАН СТОЯН
Кмет на район , ?



БЪЛГАРИЯ, 4001 ПЛОВДИВ, ул. “ВЕЧЕРНИЦА" № 1* 
тел.: +359 32 604 818, 604 810, факс: +359 32 642 019, ел.поща: zapaden@plovdiv.bg

Община Пловдив 
Район „Западен”

Изх.№ 2-0001-263(1)/ . . .04.2022 г.

д о
АНГЕЛИНА ТОПЧИЕВА 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1 
4000 ГР. ПЛОВДИВ

На Ваш изх.№ Към 22 ОБС-97-(1)/30.03.2022 г. и наш вх.№ 2-0001-263/30.03.2022 г.

Относно: Съоръжения за деиа с двигателни затруднения в новоизградените през 2021 г. 
детски площадки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горното Ваше питане Ви уведомяваме, че Район „Западен” през 2021 г. не е 
изграждала нови детски площадки.

С уважение,

ЗА КМЕТ Н А РАЙОН „ЗАПАДЕН” 
Съгласно Заповед № РД-09-93/30.03.2021

ДИМИТЪР КАРАИЛИЕВ
Зам. -Кмет УТСДОК на РАЙОН „ЗАПАД

mailto:zapaden@plovdiv.bg
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УТВЪРДИЛ:
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ППГОС НА ВМРО-БНД 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ

СТОЯН АЛЕКСИЕВ - КМЕТ НА РАЙОН „СЕВЕРЕН“, ГРАД ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с Ваше питане с вх. № 22 ОБС-97/ 24.03.2022г. на Общински съвет -  
Пловдив и вх. № 3-0800-2539 от 30.03.2022 г. на Район „Северен" - Община Пловдив и 
на основание чд. 84. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски 
общински съвет. Ви уведомявам :

По въпрос / :  Колко са построените детски площадки през 202! година?
Отговор: Изградените от район „Северен" детски площадки са общо 7 на брой на 

следните адреси, както следва :

- Детска площадка на бул. "Васил Априлов" №144, гр. Пловдив“;
- Детска площадка на ул. "Вук Караджич" гр. Пловдив“;
- Детска площадка на бул. "Марица" №57, гр. Пловдив“;
- Детска площадка на бул. "Васил Априлов" №121, гр. Пловдив“;
- Детска площадка на ул. ’Таганица", гр. Пловдив;
- Детска площадка на ул. "Гоила вода", гр. Пловдив“;
- Детска площадка на ул. "Неофит Рилски", гр. Пловдив“;



По въпрос 2: В колко от тях има съоръжения за деца с двигателни 
затруднения?

Отговор: В документацията към проведената процедура по Закона за обществените 
поръчки, в частност раздел Общи изисквания към детските съоръжения за игра.
Възложителят е заложил следният текст : „  В съответствие с разпоредбата на чл. 5.
ад. 1 от Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра, детските съоръжения за игра следва да осигуряват възможност 
най-малко 50 на сто от заниманията на всяка от площадките да са достъпни и за 
ползватели с увреждания.,. Това изискване е заложено и в техническото/ценово 
предложение на участниците, съответно количествените сметки към последните.

Описаните детски площадки са изградени, при спазване на посочените 
изисквания.

Кмет на Район „ Север 
Град Пловдив Х~

ИК/ОС
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Г-ЖА АНГЕЛИНА ТОПЧИЕВА 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №1 
ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Питане от ППГОС ВМРО-БНД“ -  съоръжения за деца с двигателни 
затруднения в новоизградени детски площадки на територията на район „Ю ж ен“- Община 
Пловдив през 2021 г,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОПЧИЕВА,

Във връзка с получено от Вае писмо с Ваш изх. Ха220БС-97/1 /,-30.03.2022 г. и наш вх. X» 
22Ю-ОП-295/30.03.2022 г. в админиетратйвнага сграда на район „Южен", ви информирам
следното:

По точка 1: През месец февруари 2021 г. е завършено строителството на 1 бр. детска 
площадка за игра за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години в У ПИ 1-комплексно, обществено 
застрояване и училище, кв. 2-нов по плана на кв. „Въстанически -  север“, гр. Пловдив /ПИ с 
ИД 56784.530.2158 по КК на гр. Пловдив/, уд. „Трети март“ в междублоково пространство до 
магазин „Молдавия", гр. Пловдив. Инвестиционният проект за обекта е изработен по 
техническо задание на възложителя -  район „Южен“ .и е одобрен с Решение на РЕСУТ при 
район „Южен“, взето с протокол Хе 18, т. 5 от 18.09.2018 г. За обекта има издадено Разрешение 
за строеж Хй197/18.09.2018 Г/ от главния архитект на район „Южен", влязло в сила на 
10.10.2018 г.

По точка 2: Част от съоръженията в проекта на горе цитираната площадка за игра са 
подходящи за деца в неравностойно положение ( двигателни затруднения).

По точка 3: При бъдещо проектиране и изграждане на детски площадки, районната 
администрация ще се съобразява е изискванията за осигуряване на достъпни съоръжения за 
деца с двигателни затруднения.

С уважение:

АТАНАСКА ТУНТОВА
Зам.-Кшт на район „Южен“

КГ7НП.МС

ПК4004, ул. „Македония“ Ле7ЗА, e-muit; inMasouih-pIovdir.bu, тел.М: 032/276110; www.stnith-plov<tiv,bs
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ДО
Г-ЖА АНГЕЛИНА ТОПЧИЕПА 
СЕКРЕТАР HA ОБЩ ИНА ПЛОВДИВ 
ИЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ Ab I
На Bam M ix. № 22 ОКС-97-Н 1/30.03.2022 г.

Относно: Осигурени съоръжения :а деца е двигателни затруднения в новоизградените 
детски площадки ни територията на Район ,, Тракия " през 2021 г..

УВАЖАЕМА I -Ж О ТОПЧИЕВЛ,

Във връзка с постъпило писмо с Вх. № 6-1000-269 от 30.03.2022 г. Ви 
информирам. че па територията на Район „Тракия“ през 2021 г. ие са изграждани нови 
детски площадки та иг ра. а са обновявани съществуващи такива.

Нацяло подменени са амор! тираните, необезопасени и негодни та употреба 
съоръжения за игра на детската площадка та игра на открито, намираща се на 
територията на обшила Пловдив, район „Тракия“. в УНП 1-коми.тексно застрояване, кв. 
66 но плана на ЖР ..Тракия”. ПИ с идентификатор АЗ» 56784.540.750 по КК и КР на гр. 
Пловдив (ул. „Недялка Шилевз”, южно от православния храм „Св. Преображение 
Господне"). Доставени и монтирани.са комбинирано съоръжение е пьрзатка. Къщичка за 
игри със сюжети и роли. двуместна люлка-махадо е 2 броя плоски седалки, едноместна 
люлка-махало със седалка тип „кош“ и дюлка-везиа. В комбинираното съоръжение с 
пързалка могат да се изпълняваг игрови функции, като например катерене, пазене на 
равновесие, пързаляме, общуване -  колективни игри. игри със сюжети и роли, а елемент 
от съоръжението е достъпен и за игра на деца с увреждания на опорно-двигателния 
апарат /масичка/гьрговеки щанд/. Къщичката за игри със сюжети и роли е подходяща за 
катерене, общуване -  колективни тири. игри със сюжети и роли, като съоръжението е 
предназначено и за игра на деца е увреждания на опорно-двигателния апарат. 
Едноместната люлка-махало с обезопасената седалка гип „кош" е предназначена и за 
иг ра на дена с увреждания. При обновяване го е ремонтирана и същест вуващата 
каучукова настилка в зоните. на демонтаж на старите съоръжения за игра. но е 
необходимо да се подмени и - останалата настилка на детската площадка, за да е в 
съответствие с изискванията на Наредба Нч 1/2009 г. за условията и реда за устройството 
и безопасността на площадките за игра.

Възстанови се и съществуващата дет ската площадка за игра на открито в УПИ I -  
комплексно застрояване, кв. 59 гю плана на ЖР „Тракия“. ПИ е идентификатор № 
56784.540.1422 но КК и КР на гр. Пловдив (до бл. 126). която се обезопаси и 
модернизира. Доставени и монтирани са комбинирано съоръжение е люлка, въртележка 
е нейки и клатушка везна. Въртележката е пейки е предназначена и за игра на деца е



увреждания, по не са предвидени други съоръжения за- игра на деца с увреждания на 
опорно-двигателния аиараг поради ограничения бюджет по проекта. Възстановяването 
на детската площадка е финансирано беновно ог ПУДООС по Мационалнага кампания 
„Чиста околна среда 202! г.“.

През 2022 г. трябва да се изт радн нова детска площадка та игра.на открито та деца 
па възраст от 3 до 12 г. на територията на Община Пловдив. Район “Тракия", в УПИ I -  
комплексно застрояване н обществени мероприятия, кв. 73, по регулационния план на 
ЖР „Тракия" -  гр. Пловдив. НИ с идентификатор 56784.540.1210 rro КК и КР на град 
Пловдив (в озелененото междублоково пространство южно or бл. 233. бл, 234 и бл. 235). 
Предвижда се. да бъдат доставени и монтирани 5 броя детски съоръжения за игра. в това 
чисто комбинирано съоръжение (кула с покри» и кула без покрив. 2 платформи на 
различни нива. прегради, парапети и ръкохват ки, различни нива за игра, стъпала, улей за 
пързаляме, допълнителни занимателни елементи-корабен рул. масичка/търговски щанд), 
къщичка за игри със сюжети и роли със занимателни панели. Люлка "махало" с 2 бр. 
плоски седалки за деца от 3 до 12 г.. люлка "махало" със седалка тип ..кош“ за деца. до 3 
г. и нружинна клатушка. При комбинираното съоръжение с пързалка елемент от него е 
достъпен и за игра на деца с у вреждания па опорно-двигателния апарат (занимателен 
панел на първото ниво - масичка-тьрговски щанд). Къщичката за игри със сюжети и 
роли също е предназначено и за игра на дена с увреждания на опорно-двигателния 
апарат. Едноместната людка-махало с обезопасената седалка тип ..кош”, както и 
пружинната клатушка са предназначена и за игра на деца с увреждания.

Трябва да се изгради нова площадка и в парк „Кан Крум“, където'задължително 
ше предвидим съоръжения за игра на деца с увреждания на опорно-двигателния апарат, 
за да им осигурим условия за интегриране и забавление.

С уважение,

К З - Х г


