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Подмяна на съществуваща ограда в ЦДГ „Братя 
Грим“и привеждането и във вид отговаряща на 
изискването на НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 
2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ издадена от Министерство на 
здравеопазването  

 
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 
 
 

ЦДГ№25“Братя Грим“ има две сгради разположени в двор с площ повече от 
седем дка в центъра на квартал „Тракия“. В детското заведение се обучават и 
възпитават между двеста и осем и двеста и тридесет деца /през годините/ от три 
до седем годишна възраст . В непосредствена близост се намира СОУ„Васил 
Левски“ , което прави невъзможно опазването от големите ученици на дворното 
пространство на детската градина. Озелененият двор привлича и хора от 
квартала,които не пазят. В детската градина, има  охрана от 18:00 до 24:00 часа,но 
това не е достатъчно за да бъдат спрени вандалите. Оградата е морално и 
физически остаряла с височина от 45 см до 70см /за онагледяване е приложен 
снимков материал/. Тя не е и не може да бъде  преграда и за уличните кучета, 
като екстрементите им са в пясъчниците за децата и ги правят опасни. От 
2001г. насам са отправяни молби към Общинска администрация за подмяна на 
оградата. В един момент е направена първата стъпка- направен е проект и е изградена 
една малка част около 25 метра. Скоро е обновено пространството по проект 
ПУДООС и трудно ще бъде опазено. В двора на практика може да влезе без никакъв 
проблем всеки. .Наредба №3 от 5 февруари 2007г. за здравните  изисквания 
към детските градини, издадена от Министерство на здравеопазването е 
категорична в хипотезата си на чл. 6 (2): Теренът се огражда с ограда, която се 
поддържа в изправност за недопускане влизането на външни лица и животни в 
двора на детската градина. 



С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет Шумен да 
вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. В бюджета за 2016 година на Община Шумен да бъдат предвидени средства за 
изграждане на ограда на ЦДГ № 25 „Братя Грим”, в съответствие с изискванията на 
НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, издадена от Министерството на здравеопазването Обн. 
ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. 
ДВ. бр.64 от 21 Август 2012г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г. 

2. Кметът на общината да възложи на съответните специалисти от Общинска 
администрация изготвянето на количествено- стойностна сметка и сумата необходима 
за изграждане на оградата да бъде заложена в общинския бюджет. 

 

Приложение: четири броя снимки за онагледяване на 
съществуващото положение. 

 

 

       ИЗГОТВИЛ: 

       /ИНЖ. ХРИСТОФОР КРУМОВ/ 


