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Въведение:
В началото на месец август 2014 г. в Областна администрация –
Русе постъпи предложение от сдружение „Регионална достъпност“, като
член на Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско
наблюдение, да се извърши Преглед на състоянието, функционалността и
достатъчността на детските площадки в област Русе. По този начин
гражданите на област Русе имаха възможността да се включат активно в
Прегледа, като им се даде възможност да изкажат мнение за състоянието на
детските съоръжения, както и да съобщят за съществуващи нередности.
Решение за анкетното проучването беше взето с Протокол № 2 от
15.08.2014 г. Анкетните карти бяха изпратени до всички oбщински
администрации в област Русе. Анкетите бяха публикувани и на сайтовете на
Областна Администрация – Русе и Общинските администрации в област
Русе. Резултатите бяха получени по електронен път и на хартиен носител.
В настоящият доклад представяме обобщените резултатите от
анкетното проучване, в което се включиха общо 551 анкетирани от
населените места в област Русе, от които 111 са мъже, а 440 жени. 101 са
хората под 30 г., 363 са тези на възраст между 30 и 59 г., а 87 – над 59 г.
Броят на хората с висше образование е 309, а 177 са със средно. 32 от
респондентите са с основно образование, а 29 със след гимназиално.
Безработни са 65 от анкетираните, пенсионери – 63, а 373 са работещите.
Периодът на проучване е от август 2014 г. до края на месец ноември
2014 г.
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1. Достатъчен ли е броят на детските площадки за нуждите на Вашата
община/населено място?

Нямам
Мнение
7%

Да
23%

Сравнително голям процент от
анкетираните смятат, че броят на
детските площадки е недостатъчен
за
нуждите
на
тяхната
община/населено място. Най-често
срещана препоръки е построяване на
нови детски площадки:
Отговорили с : Да – 128 души, не –
383 души, нямат мнение – 40 души.

Не
70%

2. Какво е състоянието на съществуващите детски площадки?
Нямам
мнение
19

Отличн Много
13
добро
79

Лошо
192

Отлично

13

2%

Много добро

79

14%

Добро

248

45%

Лошо

192

35%

19

3%

Нямам мнение
Добро
248

Почти половината от анкетираните смятат, че състоянието на
детските площадки е добро, но в същото време относително голям е и
броят на негативните отговори.
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3. Кои са основните проблеми, които се срещат със стопанисване на

площадките и зелените площи в близост до тях?
70%

61%

60%

51%

50%

50%

40%

40%

37%

30%
20%
10%

5%

3%

0%
Вандализъм

Износване на
Финансова Неподдържане Замърсяване с Нямам мнение
съоръженията невъзможност на зелените
отпадъци
и настилките за подновяване
площи
на
съоръженията с
нови

Other

Респондентите
посочват
вандализма,
износването
на
съоръженията и настилките и финансовата невъзможност за
подновяване на съоръженията с нови като основни проблеми със
стопанисването на площадките и зелените площи. Като друг основен
проблем хората отчитат и опасността от влечуги и насекоми през
летните месеци, както и свободно разхождащите се домашни или
бездомни кучета.
4. Считате ли, че детските площадки са достатъчно безопасни за децата?
Нямам
мнение
9%

Да
23%

Да

124

23%

Не

375

68%

52

9%

Нямам мнение
Не
68%

По мнение на 68% от участниците
в анкетното проучване, детските
площадки не са достатъчно
безопасни за децата. Една от основните причини за това е липсата на
огради и непосредствената близост на площадките до оживени пътни
артерии, посочени във въпроси 5. и 6.
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5. Резюме и анализ на получените отговори по общини:
От получените отговори и коментари можем да добием
представа за състоянието на детските площадки на територията на:
Община Борово: Всички детски площадки, във всички населени
места се поддържат, включително и площадките в трите сгради на ОДЗ.
Терените са окосени, обезпаразитени, съоръженията възстановени,
пребоядисани, осигурено е осветление, обезопасени с парапети пред тях.
Община Бяла: Според получените мнения, като цяло площадките са
в добро състояние, но някои от тях се нуждаят от частичен ремонт на
съоръженията. В селата Копривец, Дряновец, Полско Косово и
Босилковци детските площадки са в добро състояние, добре оборудвани,
но в някои от тях има нужда от изграждането на нова настилка. В с. Ботров
детската площадка е в добро състояние – има люлка с една седалка, 4 пейки
и пързалка с пясъчник. Децата и подрастващите през свободното си време
са ангажирани в спортни отбори по хандбал, футбол и хокей на трева.
Масово и активно се включват в организираните от община Бяла спортни
прояви и турнири. По-малките активно се занимават с разходки, отдих и
игри на открито.
Община Две могили: На територията на гр. Две могили има детска
площадка и градски стадион, на който играят и тренират и деца от ФК „Две
могили“. В селата Кацелово, Бъзовец, Баниска детските площадки са в
добро състояние, добре оборудвани. В с. Помен има, наскоро завършени по
проекти, две детски площадки. Към момента също се изграждат детски
площадки на територията на Общината. Като основни резултати от
проучването се очертаха следните изводи:
- В малките населени места, които имат детски площадки,
мнозинството е посочило, че площадката е достатъчна, поддържана и
разполага с изправни съоръжения;
- В гр. Две могили преобладаващото мнение е, че площадката не е
достатъчна, често бива използвана неправомерно от младежи и възрастни,
замърсява се, а уредите за игра се използват неправилно от по-големите
жители и се амортизират или повреждат – т.е. „вандализъм“ и
„замърсяване“.
- Дворовете и градините, спортните съоръжения, игрища и уреди за
игра при детските градини и училищата се поддържат добре, състоянието и
функционалността е задоволителна.
- Сред основните проблеми, които посочват жителите на община Две
могили за детските площадки е „финансовата невъзможност за подновяване
на съоръженията с нови“ и „вандализъм“, което дови до „износване на
съоръженията и настилките“.
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- В по-големите села и в град Две могили се посочват мероприятия,
организирани от училищата и градините за физическо възпитание и здраве
на децата и младежите, както и спортни мероприятия, организирани от
община Две могили: футбол, „Лъвски скок“, спортни игри, екскурзии,
разходки и др.
Община Иваново: На територията на общината функционира една
детска градина ЦДГ „Ален мак“ с пет филиала с детски площадки, за които
се полагат необходимите грижи и са в добро състояние.
Единственото детско съоръжение в центъра на с. Красен е само една
люлка, която съвсем не е достатъчна за всички деца. Има голяма трева
около нея, което прави достъпа до нея невъзможен. Детската площадка в
парка на входа на с. Щръклево е с монтирани детски съоръжения,
поставена е мрежа за волейбол, има достатъчно пейки за сядане. Всичко
това е направено на безопасно разстояние встрани от пътното платно. Към
момента е в добро състояние. Детски площадки освен горецитираните има в
селата Табачка, Божичен, Нисово, Пиргово, Мечка и Тръстеник.
Съоръжението в с. Тръстеник е за демонтаж, останалите са в добро
състояние.
Основните препоръки от гражданите на община Иваново са:
- Да се изградят съоръжения за подрастващите деца (фитнес
съоръжения);
- Да се направят поне две площадки в двата края или центъра на с.
Красен, с достатъчно уреди, подходяща настилка и ограждение;
- Да се постави безопасна настилка на детските площадки;
- Да се поставят евтини, но много ефективни уреди и съоръжения,
като баскетболни кошове, футболни вратички, шах маси, тенис на маса,
мрежа за волейбол и др. Да се поставят и да се поддържат в добро състояние
пейки, чешмички и др;
- Новоизградените площадки да се поддържат и незабавно да се
отстраняват възникналите повреди по тях.
Община Русе: Най – често срещаните проблеми са замърсяването с
отпадъци и угарки от цигари, липса на ограждения и пейки, както и
износена настилка. Като голям проблем гражданите отчитат и
неподдържането на тревните площи, както и обезпаразитяването им. За тези
проблеми респондентите сигнализираха в следните площадки и
съоръжения: Детската площадка зад бл. „Ангел Гецов“; детската площадка
зад МНО - 4 в кв. „Дружба“ 3; площадката на „Борисова“ 51; площадката
пред бл. „Фридрих Енгелс“ на ъгъла между улица „Сакар Планина“ и ул.
„Чипровци“; детска площадка на „Борисова“ зад бл. „Лермонтов“;
площадката, намираща се в кв. „Здравец“ между бл. 4 и бл. 6; детска
площадка до Ясла 8; детската площадка до блок „Люлин“, кв.
„Родина“; пред бл. „Колос“ в ж.к. „Родина“; площадката между блок 12 и
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13 в кв. „Дружба“ 3; в кв. „Дружба“ 3 до 11-ти бл.; детска площадка в
близост до „Канев център“ зад бл. „Кирил и Методий“; детска площадка на
ул. „Плевен“ 2, на гърба на бл. „Куманово“; кв. „Възраждане“, площадка в
центъра на „Парка на възрожденците“; детска площадка, намираща се
между блок „Дав 3“ на улица „Студентска“ № 9 и ЦДГ „Чучулига
2“; детската площадка до бл. 305 в квартал „Чародейка – север“;
площадката между блоковете зад кръстовището на ул. „ДондуковКорсаков“ и ул. „Николай Здравков“; в кв. „Дружба“ 3, пред блок 12; в
кв.“Дружба“ 1 бл. 6; площадката между блок 40 и 41 в кв.„Здравец“; детска
площадка на ул. "Топола"; площадка пред ЦДГ „Пинокио“ 1; кв. „Дружба“
2, бл. „Червен“; ул. „Тинтява“ 11; площадката пред бл.13 и бл.12 - кв.
„Дружба” 3; ул. „Н.Й.Вапцаров” 19; кв. „Здравец – Изток“ бл.„Явор”;
площадка между бл. 82, 85 и 86 в кв. „Здравец”; детската площадка до блок
„Перущица“; площадката пред блок „Иван Дечев“; площадката пред бл.
„Средец” - ул. „Плиска” 56;
Занимания на открито (спорт, срещи, отдих и други) за
ангажиране на свободното време на децата и подрастващите, които се
предлагат на територията на Община Русе са:
- обществени прояви и концерти на площад „Свобода“. Занимания и
забавления от различни частни клубове, занимални и др.;
- карнавала на града, който се провежда всяка година;
- на Площада и в „Парка на младежта“, Лесопарк „Липник“;
- в ж.к. „Дружба“ 3 има спортен комплекс „Олимпия“;
- русенският парк предлага много възможности за спорт, срещи и
отдих. Там малчуганите могат да играят на воля и да се радват, на няколко
детски площадки сред които е и обновената детската площадка, която се
намира зад английската гимназия с фитнес съоръжения и нови люлки и
пързалки;
- има достатъчно клубове за колективни и индивидуални спортове, за
танци, арт занимания и т.н.;
- библиотеката има интересни занимания, които предлага на децата;
Препоръките и мненията на анкетираните могат да се обобщят
по следния начин:
- Кв. „Чародейка – север“: Да се засили контрола над детските
съоръжения и да се увеличи броят им. По-често почистване на площите
около тях и кошчетата за боклук;
- Кв. „Чародейка – юг“: Да се изградят въжени паркове и
съоръжения за катерене и скокове, които да осигуряват физическото
развитие на децата на открито;
- Кв. „Възраждане“: ул. „Мадарски Конник“ – площадките да са побезопасни, да се махне пясъчника, да има осветление и къщички;
- Кв. „Дружба“ 1: Да се коси, да се изхвърлят отпадъците, да се
положи настилка, да се сложат още забавления за децата - пързалка,
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катерушка и др. Да се прави периодичен преглед за безопасността на
уредите;
- Кв. „Дружба“ 3: Да бъде изградена детска площадка около блокове
7, 8 и 9 в ж.к. „Дружба“. Откритият фитнес в квартал „Дружба“ 3 има нужда
от пейки;
Община Сливо поле: Детските площадки на територията на
общината са недостатъчни и със стари съоръжения.
Препоръките и мненията на анкетираните могат да се обобщят
по следния начин:
- Лошо състояние на тротоарите и крайблоковите пространства;
- Да се сложи видео-наблюдение;
- Да се подновят настилките, съоръженията и зелените площи;
- Да се обезопасят площадките;
- Да се изгради ограда там, където липсва;
- След изграждане на дадена площадка да последва поддръжка;
- Да се вземат по-сериозни мерки спрямо вандализма;
- Детските съоръжения да са по-достъпни и по-адаптирани към
възрастта на децата;
- Децата да се ангажират в колективни спортове и занимания;
- Да се поставят повече пейки;
- „Липсват площадки предназначени за спорт. Напълни се с
площадки за деца от 1- 4 години. За подрастващите няма нито една. Имам
предвид площадка за фитнес с лостове, успоредки и др. Такива има в почти
всеки областен град, но не и в Русе. Ако изградите 1-2 модерни съоръжения
от типа „гимнастическа зала на открито“ ще има голям успех и наистина ще
са от полза. Не проектирайте повече пясъчници – отвратително мръсни и
излишни са.”;
- Повече публични прояви с културна насоченост за подрастващите;
- Да има посочен телефон, на който да се подават сигнали за
вандализъм и възникнали щети.
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6. Пол:
111
мъже

440
жени

От попълнилите анкетната карта 80% са жени, а едва 20% са
мъже. Това може да се обясни с факта, че най-често майките посещават
площадки и детски съоръжения с децата си.

7. Възраст:
87 души
над 59 г.

101 души
под 30 г.

363 души
30-50 г.

Преобладаващата възраст на анкетираните е между 30 и 59 –
години. Приблизително равен е процентът на анкетираните на възраст
под 30 – години и над 59 – години, съответно 18% и 16%.
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8. Образование:
Малко над половината от гражданите, отзовали се на
допитването, са с висше образование - 56%, а 32% са със завършено средно
Нямам (без
образование)
4 души / 1%

Основно
32 души / 6%

Висше
309 души / 56%

След
гимназиално
29 души / 5%

Средно (гимназия,
техникум и др.);
177

образование.

9. Заетост:
Учащ; 19; 3%
Безработен;
65; 12%

Пенсионер;
63; 11%

Нает; 373;
68%

Самонает; 31;
6%

Сравнително голям е броят на респондентите, които са с
постоянна заетост – 68%, броят на анкетите, попълнени от безработни и
пенсионери, е почти равен. Учащите и самонаетите са с много малки
проценти – 3% и 6% :
- наети – 373 души
- самонаети – 31 души
- безработни – 65 души

- учащи – 19 души
- пенсионери – 63 души
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Изводи и препоръки
В проучването взеха участие 551 граждани от област Русе. Найчесто срещаният профил сред респондентите е жена с висше образование на
възраст между 30 и 59 г. 70% от анкетираните смятат, че броят на детските
площадки за нуждите на тяхната община/населено място е недостатъчен, а
една от най-често срещаните препоръки сред мнението на гражданите е да
се изградят колкото се може повече детски площадки. Екипът, изготвил
анкетното проучване смята, че тази гражданска позиция налага вземането на
спешни мерки за създаване на нови съоръжения и рехабилитирането на вече
изградените. Близо половината от анкетираните - 45%, смятат че
състоянието на съществуващите детски площадки е добро. Вандализмът,
замърсяването с отпадъци и износването се считат за основни проблеми при
стопанисването на площадките и зелените площи, намиращи се в близост до
тях. Това от своя страна изисква допълнителни мерки за предотвратяване на
евентуални щети на вече изградените детски съоръжения. 375 души от
общо 551 анкетирани смятат че детските площадки не са достатъчно
безопасни за децата. В резюмето на отговорите на анкетната карта са
изложени всички мнения на гражданите за състоянието на детските
площадки и препоръки за обезопасяването и модернизирането им.
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Приложение 1
Анкета
за преглед на състоянието, функционалността и достатъчността на детските площадки в
област Русе.

Вашето име, адрес, телефон и e-mail за контакти:
/попълва се при желание от анкетирания/

1. Достатъчен ли е броят на детските площадки за нуждите на Вашата
община/населено място? *
o

Да

o

Не

o

Нямам мнение

2. Какво е състоянието на съществуващите детски площадки? *
o

Отлично

o

Много добро

o

Добро

o

Лошо

o

Нямам мнение

3. Кои са основните проблеми, които се срещат със стопанисване на
площадките и зелените площи в близост до тях? *
/можете да се изберете повече от един отговор/
o

Вандализъм

o

Износване на съоръженията и настилките

o

Финансова невъзможност за подновяване на съоръженията с нови

o

Неподдържане на зелените площи

o

Замърсяване с отпадъци

o

Нямам мнение

o

4. Считате ли, че детските площадки са достатъчно безопасни за децата? *
o

Да

o

Не

o

Нямам мнение
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5. Опишете състоянието на конкретна детска площадка. *
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Какви занимания на открито (спорт, срещи, отдих, други) за ангажиране
на свободното време на децата и подрастващите се предлагат на територията
на Вашата община? *
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Препоръки, мнения и други:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Пол: *
o

Мъж

o
Жена
9. Възраст: *
o

Под 30 г.

o

30-59 г.

Над 59 г.
10. Образование: *
o

o

Нямам (без образование)

o

Основно (начално или прогимназиално)

o

Средно (гимназия, техникум и др.)

o

След гимназиално (професионално обучение след средно образование)

Висше (включва и предходното за онези анкетирани лица, които имат
реално полувисше образование по тогава действащото законодателство)
11. Заетост: *
o

o

Нает

o

Самонает

o

Безработен

o

Учащ

o

Пенсионер
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