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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ, 

В отговор на Ваше запитване посrьпило в общинска администрация, с вх. №06-01- 
14/18.01.2023 г., по повод поддържане на съществуваща детска площадка, разположена 
между бл. 203 и 204 в ж.к. Чародейка, както и изграждане на нова такава между бл. 202 и 
210 в ж.к. „Чародейка", Ви уведомявам следното: 

През 2021 г. и 2022 г. са извършвани ремонти на съществуващата площадка, които са 
в следствие на вандалски прояви и неправилно ползване на съоръженията. Община Русе 
полага големи усилия за поддържането в изправност на детските площадки на територията 
на града, като за опазването им е необходимо отговорно отношение от страна на техните 
ползватели. 

Извършените ремонти на съществуващата детска площадка между бл. 203 и бл.204 в 
ж.к. Чародейка включват: 

1. Месец април 2021 г. на стойност 1 888,40 лв.: 

Подмяна на счупени дъски на пейки; 
Подмяна на счупен покрив на беседка; 
Подмяна на счупени дъски на седалка и маса на беседка; 
Подмяна на счупени дъски на седалка на пясъчник; 
Подяна на счупен илюминатор на комбинирано съоръжение (КС) 
Подмяна на 2 бр. смачкани кошчета за дребни битови отпадъци; 

Подмяна на счупена седалка на люлка за възраст от 3 до 12 г.; 
Извършване на ремонт, чрез заваръчни шевове на беседка; 

- Поставяне на липсващи крепежни елементи на КС, беседка, пейки и люлки; 
2. През месец май 2022 г. на стойност 1 251,06 лв.: 

Подмяна на счупени дъски на пейки; 

Подяна на счупен илюминатор на КС; 
Поставяне на липсващи крепежни елементи на парапети и улей на КС; 
Подмяна на счупен прав улей от стъклопласт за пързалка; 

Укрепване на пейки, кошчета и оградни колчета с анкерни болтове; 
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З. Към настоящия момент се наблюдават следните нарушения по площадката, които 
предстои да бъдат ремонтирани: 

Скъсани заварки на пантите на двете вратички; 

Липсващи крепежни елементи на КС; 

- Счупен илюминатор на КС; 

Липсващи закопчали на седалки на люлки за възраст от 0 до 3 години; 
Счупен покрив на беседка. 

По отношение на изграждане на нова детска площадка между бл. 202 и 210 в ж.к. 
„Чародейка" е направено обследване на терена за наличието на съществуващи подземни 
комуникации, като е установено, че на конкретния терен е възможно изграждането на детска 
площадка, при спазване на изискванията за отстояние от други инфраструктурни обекти. 

Във връзка с гореспоменатото ще се изготви предложение за включване на 
проектиране и изграждане на детск.та площадка в капиталовата програма на Община Русе 
за следващата година. 

С уважение, 

ПЕНЧО М ЛКОВ 
Кмет на Община Русе 


