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Съдържание 
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• Гражданска инициатива за безопасни детски площадки е 
създадена през юли 2016 г. като реакция на липсата на активност 
на общинската администрация;  

• Групата обединява над 560 граждани; 
• Медиатор между  гражданите и Столична общинa (СО) по 

въпросите, свързани с осигуряването на безопасни детски 
площадки (ДП). 

 

Кои сме ние? 
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Столицата предоставя добри условия за отглеждане на децата ни, 
но са необходими фокусирани усилия за подобряване и поддържане 
на ДП. 
 Възпитаваме активна гражданска позиция и отговорно отношение 

по опазване на ДП естетични и безопасни, като: 
• Информираме за правата и задълженията на гражданите и 

възможностите за взаимодействие с общинските власти; 
• Изготвяме информационни материали и поддържаме активна 

връзка със СО. 

Защо се събрахме? 
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• Набираме координатори по райони – поддържат комуникация 
с администрацията и гражданите, следят за спазването на 
поети ангажименти, търсят и предоставят информация. 

• Съдействаме  при подаване на сигнали  за нередности по 
детските площадки, за участие в проекти и инициативи. 

• Привличаме вниманието върху проблемите – организираме 
инициативи, медийни събития. 

• Привличаме партньори за национална коалиция. 
 

Защо се събрахме? 

Съдържанието на тази презентация е собственост на Г И Безопасни детски площадки 



 Настояваме за активно взаимодействие по осигуряването на 
безопасни ДП чрез: 
• Създаване на единно звено за поддържане на ДП  във 

всички райони; 
• Създаване на работна група към СО, която да гарантира 

прозрачност, отчетност, качество и навременност при 
ремонтите, обновяването и поддържането на местата за 
игра; 

• Улеснен и публичен достъп до пълна информация относно 
дейностите, предприети по поддържането на ДП; 

• Поддържане на активна връзка с районните администрации 
и структури в СО. 

Защо се събрахме? 
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• Изискваме повече възможности за включване на гражданите, 
НПО сектора и бизнеса в проекти за ДП; 

• Настояваме за ясни, конкретни и уеднаквени изисквания и 
механизми за създаване и поддържане на ДП; 

• Искаме гарантирана правна защита от застрояване на 
зелени площи и ДП; 

• Внасяме проектопредложения за промени по Наредба 1  от 
2009 г. 

Защо се събрахме? 
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• Събираме информация за състоянието на ДП в София и 

поддържаме  база данни за подавани сигнали към СО; 
• Показваме безопасните и интересни места за игра, 

примерите за гражданска инициатива и за добро 
взаимодействие между граждани и община; 

• Изработваме дигитална карта на ДП в София; 
• Съдействаме при комуникацията на гражданите с 

общинските власти;  
• Предоставяме платформа за обмен на мнения и дискусии 

по темата. 

Какво правим? 
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Предизвикателства 
• Пасивност на гражданите; 
• Проблеми при комуникацията на общинската администрация с 

гражданите - забавени и неясни отговори; 
• Недостатъчен граждански контрол върху дейността на СО и 

районите; 
• Липсващо единно звено за поддържане на ДП;  
• Неяснота за принципа за разпределяне на собствеността на ДП; 
• Липса на финансови средства за привеждане на ДП спрямо 

изискванията на Наредба 1; 
• Тромав административен апарат и прехвърляне на отговорност. 
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Инициативи и резултати 
Детски празник “Да играем безопасно!“ - 17 септември 2016 г. в ж.к. Стрелбище  
• 10 партньорски организации и медии 
• Главен архитект на София – Здравко Здравков, Омбудсман на СО - Лилия 

Енчева-Христова 
• Представители на администрацията на р-н Триадица – Антоний Кръстев, 

Стоянка Гигова, кмет на р-н Средец – Мария Ачкова, общински съветници – 
Марта Георгиева, Симеон Славчев 
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• Обезопасени, ремонтирани площадки в различни райони на СО  

 

 Ж.к. Гео Милев, улица „проф. Георги Павлов“ 

 

 Ж.к. Иван Вазов, пред бл. 62 “A” 

 

 Ж.к. Стрелбище, пред 127 ДГ „Слънце“ 

 

 Ж.к. Стрелбище, до The Gym  

 

Инициативи и резултати 

Съдържанието на тази презентация е собственост на Г И Безопасни детски площадки 



 

• Изготвя се списък с опис на актуалното състояние  на всички ДП на 
територията  на СО; 

• Осигурен достъп до списъци с ДП на територията на р-н Лозенец, 
Триадица, Слатина, Средец, Подуене, Панчарево; 

• Срещи с главен арх. на София – Здравко Здравков, зам. кмет – 
Мария Бояджийска; 

• Срещи с администрацията в район Триадица, Слатина, Средец; 

• Участие в среща на районни архитекти; 

• Медийни изяви в БНТ2, БНР, BTV, Bulgaria on Air, онлайн медии. 
 

 

Инициативи и резултати 
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Бъдещи проекти 
• Създаване на национална коалиция „Безопасни детски 

площадки“; 
• Кандидатстване по европейски проекти; 
• Участие в работни групи към СО; 
• Участие в работни групи към НАГ; 
• Внасяне на проектопредложения за законодателни промени в 

Наредба 1 от 2009 г. ; 
• Национален онлайн конкурс „Разкази от детската площадка“ 
• Мисия „Чиста детска площадка“; 
• Рубрика „Безопасни детски площадки“  в онлайн портала 

„Дневникът на мама и татко“ 
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Партньори    
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http://sofia.plays.bg/
http://www.maikomila.bg/
http://www.detetoigrae.com/
https://europa.eu/european-union/index_bg
http://www.arcfund.net/index.php?id=443
http://www.roditeli.org/
http://www.safenet.bg/bg/
http://oib.bg/
http://www.namama.bg/
http://www.radiofamily.bg/


Присъединете се към нас! 
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Благодарим за вниманието! 

Гражданска инициатива за безопасни детски площадки 
ел. поща – safeplaygrounds.sofia@gmail.com 

 Гражданска инициатива за безопасни детски площадки 
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mailto:safeplaygrounds.sofia@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/289994251391188/
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