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СПИСЪК НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ 

 

 на територията на община Велико Търново 
 

 
Към Център за социални услуги (ЦСУ): 

 
№ Местоположение  
1 ДЯ „Щастливо детство” – ул. „Освобождение” №73А                 
2 ДЯ „Мечо Пух” – ул. ”Нова техника” №21                                  
3 ДЯ „Пролет” – ул. „Мария Габровска” №5       
4 ДЯ „Слънце“ – ул. „Мизия“ №1 
5 ДЯ „Зорница” –  ул. „П. Мазнев” №2 - гр. Дебелец         
6 ЦНСТ ул. „Колоня Товар“ №14  
7 ЦНСТ ул. „Иларион Драгостинов“ №3а  

 

Към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”: 

№ Местоположение  
 

1 ДГ  „Рада Войвода” – ул. „Рада Войвода” №11     
2 ДГ „Пролет” – ул. „Иван Вазов” №5                                              
3 ДГ „Ален Мак” – ул. „Стефан Мокрев”  
4 ДГ „Евгения Кисимова” – ул. „Освобождение” №31                  
5 ДГ „Соня” – ул. „Момина крепост” №9   
6 ДГ „Здравец” – ул. „Стара планина” №22                                       
7 ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – ул. „Д. Найденов” 24      
8 ДГ „Райна Княгиня” – ул. „Мария Габровска” №3                        
9 ДГ „Иванка Ботева”– ул. „ Мария Габровска” №7                         
10 ДГ „Слънце” – ул. „Любен Каравелов” №47                                  
11 ДГ „Първи юни“ – ул. „Филип Тотю“ №5 
12 ДГ „Ивайло” – ул. „Вежен”                                                            
13 ДГ „Слънчев дом“  
14 ДГ „Пламъче” – ул. „Оборище“ №22 - гр. Дебелец 
15 ДГ ”Надежда” – ул. „Г. Попов“ №6 - гр. Килифарево 
16 ДГ ”Вяра Надежда и Любов” – ул. „Г. Димитров“ №12 - с. Ресен 
17 ДГ –  ул. “Никола Петков“ №24 - с. Самоводене 
18 ДГ ”Мечо Пух” - с. Беляковец 
19 ДГ – с. Шемшево 
20 ДГ – с. Присово 
21 ДГ – с. Балван 
22 ДГ – с. Церова кория 
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На общински свободни терени: 

№ Местоположение  
гр. В. Търново и населени места в общината 

1.  Парк „Колю Фичето” от 0 до 3 г. 
2.  Парк „Колю Фичето“ от 3 до 12 г. 
3.  Парк в кв. „Бузлуджа”  
4.  Парк „Никола Габровски“  
5.  Парк „Дружба”  
6.  Парк „Марно поле”  
7.  Парк „Картала”  
8.  Парк „Акация” от 0 до 3 г. 
9.  Парк „Акация” от 3 до 12 г. 
10.  Парк „Руски” от 0 до 3 г. 
11.  Парк „Руски“ от 3 до 12 г. 
12.  Парк „Света гора“ от 0 до 3 г. /до игрището/ 
13.  Парк „Света гора“ от 3 до 12 г. /до изгледна площадка/ 
14.  Парк „Зона В“ от 0 до 3 г. 
15.  Парк „Зона В“ от 3 до 12 г. 
16.  ул. „Плиска“  
17.  ул. „Ниш” 
18.  ул. „Краков” №4   
19.  ул. Мармарлийска” №36  
20.  ул. „Филип Тотю” – ул. ”Бойчо Войвода”  
21.  ул. „България” №5-7  
22.  ул. „Славянска” – ул. „Трети март” №2  
23.  ул. „Любен Каравелов” №34  
24.  ул. „Илия Янулов” №3  
25.  ул. „Оборище“ №2 
26.  ул. „Оборище“ №8 
27.  ул. „Оборище“ №8 МТС 
28.  ул. „Оборище“ №10 
29.   ул. „Полтава” №5 
30.   ул. „Полтава“ №9 
31.  ул. „Полтава“ №11 
32.  ул. „Симеон Велики”  
33.  ул. „Гео Милев”  
34.  ул. „Освобождение” №130  
35.  ул. „Алеко Константинов – ул. „Мальовица”  
36.  ул. „Елин Пелин” №39  
37.  ул. „Черни връх”  
38.  ул. „Алеко Константинов” – ул. „Чумерна”  
39.  ул. „К. Гайтанджията” – над сухата чешма 
40.  ул. „Цар Иван Асен II” №20  
41.  ул. „Трапезица“  
42.  ул. „Григорий Цамблак”  
43.  ул. “Константин Паница” под бл.3  
44.  ул. „Сава Моткуров”  
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45.  ул. „Христо Донев” №11  
46.  ул. „Тодор Иванов”  
47.  ул. “Райна Княгиня” №1  
48.  ул. „Райна Княгиня“ №5  
49.  ул. „Бяла Бона“ /междублоково кв. „Чолаковци“/ 

  
 Спортни и фитнес уреди в гр. В. Търново: 

50.  ул. „Драган Цончев“ 
51.  ул. „Плиска“ 
52.  ул. „Полтава“ 
53.  парк „Н. Габровски“ 
54.  фитнес уреди на открито – ул. „Симеон Велики“ 
55.  фитнес уреди на открито – парк „Дружба“ 
56.  фитнес уреди на открито – парк „Марно поле“ 
57.  фитнес уреди на открито –  парк „Зона В“ 
58.  фитнес уред на открито – парк „Бузлуджа“ 
59.  фитнес уреди – парк „Света гора“ 
60.  уреди за гимнастика на открито – парк „Света гора“ 
61.  площадка за ролери и скейтборд – парк „Света гора“ 
62.  площадка с изкуствени стени за катерене – парк „Света гора“ 

  
 В населени места: 
63.  с. Шереметя - в парк за отдих 
64.  с. Нацовци - на две места монтирани детски люлки 
65.  с. Вонеща вода - в читалище “Просвета” 
66.  с. Присово – парк в центъра на селото  
67.  с. Присово – на площадно пространство  
68.  с. Шемшево - в парк в селото 
69.  с. Малки Чифлик - в общинско свободно пространство 
70.  с. Беляковец - в близост до центъра на селото 
71.  с. Беляковец - в близост до центъра на селото 
72.  с. Хотница - в детски кът в центъра на селото 
73.  с. Арбанаси - в парк в центъра на селото 
74.  с. Велчево - в центъра на селото 
75.  с. Миндя - в центъра на селото до читалището 
76.  с. Пчелище - в центъра на селото 
77.  с. Ново село /по програма Местни инициативи 2012 г./ 
78.  с. Момин сбор /по програма Местни инициативи 2014 г./ 
79.  с. Церова кория  /по програма Местни инициативи 2013  
80.  с. Леденик /по програма Местни инициативи 2012 г./  
81.  с. Никюп /по програма Местни инициативи 2014 г./ 
82.  с. Ветринци – в парк в селото 

  
 Спортни и фитнес уреди в населени места: 

83.  фитнес уреди с. Беляковец 
84.  фитнес уреди с. Арбанаси 
85.  фитнес уреди с. Шереметя 
86.  фитнес уреди с. Велчево 
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Към Кметство Дебелец: 

№ Местоположение  
гр. Дебелец 

1 ул. “Ангел Кънчев” №2 
2 ул. ”Христо Ботев” №83  
3 ул. ”Иван Вазов” №44 
4 м/у ул. “Работническа“ №1 и ул. ”Христо Ботев” №45 
5 ул. “Кръстьо Борисов” 
6 в парка пред сградата на Кметство гр. Дебелец  

 

Към Кметство Килифарево: 

№ Местоположение  
гр. Килифарево 

1 ул. „Хаинбоаз“ №20  
2 ул. „Ал. Стамболийски” 
3 ул. „Ал. Стамболийски” – /по програма Местни инициативи/ 
4 ул. „Г. Димитров“ до Младежки дом 
5 фитнес уреди на открито 

 

Към Кметство Ресен: 

№ Местоположение  
с. Ресен 

1 Детска площадка в с. Ресен  
2 Детска площадка в с. Ресен 

 

Към Кметство Самоводене: 

№ Местоположение  
с. Самоводене 

1 Детска площадка в с. Самоводене 
 

 

 

 

 


