
ЧРЕЗ

АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ 

ДО

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПИТАНЕ

ОТ ГЕРГАНА СТОЯНОВА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ППГОС „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Детска градина „Еделвайс“, намираща се в ЖК „Тракия“ на ул. „Теофан Райнов“ № 4, е 
построена преди повече от 35 години. Тя е най-старата в района и е една от малкото в 
Пловдив, която все още не е санирана.

Няколко години от ППГОС „Съюз за Пловдив“ настоявахме в бюджета на общината да 
се заделят средства за проектиране и саниране на сградата на ДГ „Еделвайс“ и 
благоустрояване на двора. Родителите на децата постоянно питат кога ще бъде 
ремонтирана сградата.

През 2019 г. в двора на детското заведение беше направен ремонт. Обновиха се алейните 
настилки, ремонтира се външйата канализация, за да не се наводнява дворното 
пространство, монтираха се нови съоръжения на детската площадка. Но сградата остана 
в същия вид, защото досега не беше включена в нито една програма за енергийна 
ефективност.

Днес санирането на обществените сгради придобива още по-голямо значение в 
условията на растящата инфлация и необходимостта да пестим електроенергията и 
горивата. Опитът показва, че в санираните сгради чувствително се намаляват разходите 
и е значително по-топло и комфортно през зимните месеци, което е особено важно за 
децата.

От изявленията на кмета в пловдивските медии наскоро научихме, че ДГ „Еделвайс“ ще 
бъде санирана с европейски средства.
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С оглед на горното, Ви моля на основание чл. 80 ал.1 и чл.81 ал.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет -  Пловдив, да получа устен и 
писмен отговор на следващата сесия на Общинския съвет за следното:

1. Одобрена ли е ДГ „Еделвайс“ за саниране и по каква европейска програма ?

2. Каква е стойността на ремонта и какви строително -  монтажни работи ще бъдат 

извършени в сградата ?

3. Има ли технически проект за енергийна ефективност на сградата на ДГ 

„Еделвайс“ ?

4. Избран ли е изпълнител на обекта ?

5. В какъв срок трябва да бъде извършен ремонтът на сградата?

С уважение: ..

/Г ергана Стоянова/


