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ЧРЕЗ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИА 

ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

ДО 

КМЕТА ИА ОБЩИИА РУСЕ 

ПИТАИЕ 

ОТ 

АСЕИ ДАСКАЛОВ 

ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИК ОТ ГРУПА 

„ПАТРИОТИТЕ - ВМРО" 

Относно: изграждане на детска площадка в 

кв. Чародейка в гр. Русе между 

ул. „Ради Иванов", бл. 202 и бл. 210 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ, 

В мое предложение до Община Русе от 08.03.2022 г. Ви информирах, че жители 

на кв. Чародейка в гр. Русе се обърнаха към мен, в качеството ми на общински съветник 

в Общински съвет - Русе, досежно възможността за изграждане на детска площадка. 

цведомих Ви, че желанието на нашите съграждани е да бъде изградена детска площадка 

върку недвижим имот, собственост на Община Русе, разположен между ул. „Ради 

Иванов", бл. 202 и бл. 210 в кв. Чародейка в гр. Русе. В подкрепа на искането на нашите 

съграждани Ви предоставих 84 бр. подписи. 

В предложенито ми посочих, че русенците, желаещи да се изгради детска 

площадка между горепосочените блокове заявиха пред мен, че детската площадка, 

находяща се в междублоковото пространство на бл. 203 и бл. 204 в кв. Чародейка, 
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изградена преди няколко години, не се поддържа и се руши. Вече има счупени пейки, а 

на места е компрометирана настилката. Допълниха, че не могат да оставят децата си да 

играят сами на посочената площадка, тьй като считат, че районът не е бесопасен. 

Поисках да ме информирате за възможностите за изграждане на детска площадка 

в пространството между ул. „Ради Иванов", бл. 202 и бл. 210 в кв. Чародейка в гр. Русе, 

като в случай, че не са налични финансови средства, Ви помолих да планирате такива, 

както и необходимите действия за извършване на строително-монтажните дейности през 

следващия бюджетен период. 

До настоящия момент не съм получил нито писмен, нито устен отговор от 

Община Русе, а нашите съграждани периодично се свързват с мен в очакване на отговор 

на заявеното от тях желание. 

Предвид гореизложеното, моля, за Вашия отговор на следния въпрос: 

1. Какви са възможностите за изграждане на детска площадка в пространството 

между ул. „Ради Иванов", бл. 202 и бл. 210 в кв. Чародейка в гр. Русе през 2023 г.? 

Настоящото питане е на основание чл. 104 от Правилника за организацията и 

дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрадия и моля на него да ми бъде отговорено както писмено, така и 

устно. 

С УВАЖЕНИЕ: 

~Еу Възстановим подпис 

Х 
Асен Даскалов 

Подписано от: Asen lvanov Daskalov 
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