
СЪСТОЯНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ-ОБЩИНСКИ И КЪМ ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, НА
ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с настъпване на летния сезон и с цел опазване здравето на децата и осигуряване на
добра среда за развлечение на децата,  през м. май 2017 година служители на РЗИ-Софийска област
извършиха проверки за състоянието на детски площадки,  общински и  тези на детските заведения,  на
територията на Софийска област.

Целта  на  проверките  беше  да  се  установи  състоянието  на  площадките  –  тревни  площи  и
настилки,  уреди за игра и монтирани съоръжения за децата,  окосяване на тревните площи, пръскане
против кърлежи и други членестоноги.  

Проверките  бяха  извършени  от  инспекторите  в  РЗИ-Софийска  област,  определени  в  екипи,
съгласно заповед на директора.  Всяка  извършена проверка е  документирана с  констативен  протокол,
който  е  представен  в  доклади  до  директора  на  инспекцията.  Всеки  доклад  за  проверените  общини
включва  подробно  описание  на  действителното  състояние  на  обектите,  констатираните  нарушения,
относно поддържането им и състоянието на съоръженията и настилките, както и редовното обработване
на тревните площи срещу кърлежи. Всяка проверка беше обявявана на ръководството на съответната
община и в нея вземаше участие неин представител.

 За  всички  констатирани  нарушения  са  издадени  предписания,  включващи  мероприятия  за
отстраняването им, отговорни лица за тяхното изпълнение и срокове. Най-често срещаните нарушения
бяха свързани с повредени или счупени пейки и уреди за игра, липсващи огради, олющена боя, липсващ
или недостатъчно количество пясък, неокосени тревни площи и други. За болшинството на обектите бяха
представени  договори  или  документи  за  извършена  обработка  и  пръскане  срещу  кърлежи  и  други
членестоноги.  След  изтичане  сроковете  на  предписаните  мероприятия  предстои  извършването  на
повторни  проверки  и  при  не  изпълнение  на  същите  на  отговорните  лица  ще  бъде  потърсена
административна отговорност.

 Общо за периода са проверени 219 общински площадки, като са извършени 231 проверки. Броят
на проверените площадки в детските заведения е 96, с толкова проверки или общо 327 броя проверки.
Издадени са 64 предписания, от които 29 до кметовете на общини, 33 до директорите на детски заведения
и  2  до  управителите  на  поддържащи  фирми.  Най-голям  е  броят  на  детските  площадки  в  общините
Ихтиман, Самоков, Ботевград, Костенец, Етрополе, Правец, Горна Малина, Елин Пелин и Костинброд. 

Данните за извършената дейност по общини са както следва: 

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА
„ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ -02.06-31.06.2017година

№ ОБЩИНА ОДП/бр.проверки ДПДЗ/бр.проверки ПРЕДПИСАНИЯ

1. Копривщица 5/5 1/1 2 км.
2. Антон 4/4 1/1 2 км.
3. Златица 7/7 2/2 1км.,2дз
4. Мирково 7/7 1/1 1км.,1дз
5. Горна Малина 17/17 3/3 3км.,2дз,2уф
6. Сливница 6/6 4/4 1км.,1дз
7. Драгоман 6/6 3/3 1км.
8. Елин Пелин 10/10 11/11 1км.,1дз
9. Костинброд 10/10 6/6 1км.

10. Божурище 7/7 3/3 1км.,1дз



11. Ботевград 23/23 13/13 2км.,2дз
12. Етрополе 12/12 3/3 3км.
13. Правец 13/13 4/4 -
14. Ихтиман 27/27 6/6 1км.,4дз
15. Костенец 17/17 4/4 1км.,2дз
16. Долна баня 5/5 2/2 1дз
17. Пирдоп 3/3 3/3 1км.,1дз
18. Челопеч 6/6 1/1 1км.,1дз
19. Чавдар 3/3 1/1 1км.
20. Своге 7/7 11/11 4км.,9дз
21. Годеч 2/2 1/1 1дз
22. Самоков 22/22 12/12 1км.,4дз

ВСИЧКО 219/213 96/96 29км.,33дз,
2уф
- 64

Проверени общини – 22 
Проверени общински детски площадки /ОДП/ - 219 броя
Проверени детски площадки към детски заведения /ДПДЗ/ - 96 броя
Извършени проверки всичко – 327 броя
Брой издадени предписания -  29  бр. до кметовете;  33 бр. до директорите на   детски заведения; 2 броя
до управители на фирми.
Всичко издадени предписания – 64 броя
                         


