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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 6 2

на Столичния общински съвет
от 14.09.2017 година
За приемане на Стратегия за достъпна градска среда за всички на
територията на Столична община 2018 - 2022 г..
Мотиви:
1. Причини, които налагат приемането:
Наличието на достъпна градска среда улеснява всички членове на
общността, но за някои групи (хора с увреждания, възрастни хора с
трудности в придвижването, хора с временни физически травми, майки с
детски колички) осигуряването на достъпна градска среда е задължително
условие за тяхното свободно придвижване, активност и добро качество на
живот.
Столичният общински съвет изразява своята ангажираност и
съпричастност в посока подобряване на достъпността на градската среда в
София за хора с увреждания, възрастни хора, майки с детски колички, като
приема с пълно мнозинство „Декларация за достъпност” на свое заседание
на 14 април 2016 г.
В края на 2016 г., в присъствието на кмета на София и заместниккмета на направление „Социални дейности и интеграция на хора с
увреждания“, е проведено заседание на Обществения съвет за социална
политика към Столична община, с участието на изпълнителния директор
на Агенцията за хора с увреждания и представители на неправителствени
организации на и за хора с увреждания. Основен акцент на срещата е
подобряването на достъпността на градската среда. На тази среща кметът
предлага да се разработи стратегически документ за достъпна градска
среда на територията на Столична община среда с фокус достъпност за
всички. Целта е планирано осигуряване и контрол при изпълнението на
дейностите, осигуряващи достъпност на градската среда за всички,
включително и за хора с увреждания, като в разработването на стратегията
да се включат заинтересованите страни. При обсъждането е изведена в
приоритет необходимостта да се заложат мерки за постоянен контрол
върху изграждането на достъпност, стартиращ още на ниво проекти с
последващ контрол по изпълнението чрез включване на представители,
излъчени от Обществения съвет за социална политика, в работата на
общинския експертен съвет по устройство на територията към НАГ по

разглеждането и обсъждането на проекти от гледна точка осигуряване на
достъпна среда в столицата.
В продължение, със Заповед №СОА16-РД09-2849/29.12.2016 г., изм.
със заповед №СОА17-РД09-330/23.03.2017 г. на кмета на Столична
община е сформирана работна група със задача да разработи Стратегия за
достъпна градска среда за всички на територията на Столична община. В
състава на работната група са включени представители на Столичния
общински съвет, както и на столичната администрация. В консултативния
процес по изготвянето на Стратегията, включително в заседанията на
работната група, са участвали представители на неправителствени и
съюзни организации на и за хора с увреждания.
2. Цели, които се поставят:
Основна цел на проекта на стратегия е изграждане на достъпна
градска среда за всички с фокус върху дейностите в средата, която е
конкретизирана в следните специфични цели:
- Интегриран подход към изграждане на достъпна градска среда за
всички като задължителен елемент от политиките за постигане на
устойчиво градско развитие;
- Достъпната градска среда да се разглежда като основно човешко
право, упражняването на което води до повишаването на качеството на
живот за всички;
- Повишаване на ефективността на контрола при изпълнението на
мерки за осигуряване на достъпна градска среда за всички.
Предвижда се целите да бъдат реализирани чрез работа в следните
три основни приоритетни направления:
- Архитектурна достъпност на градската среда със статут на
общинска собственост;
- Общински градски транспорт и транспортни услуги;
- Информация в достъпна форма за предоставяни общински услуги.
3. Финансови и други средства, необходими за изпълнението на
стратегията:
Финансовото осигуряване на заложените мерки в Стратегията се
основава на презумпцията за оптимизирано използване на публичните
финанси, устойчивост, стратегическо планиране, както и търсене на
добавена стойност на реализираните мерки в подкрепа на хората с
увреждания, техните семейства и интегрирането им във всички области на
обществения живот. Източници на финансиране на дейностите в
изпълнение на Стратегията са общинският бюджет, Структурните фондове
на Европейския съюз, чрез съответните Оперативни програми и др.
4. Очаквани резултати:
При реализирането на стратегията ще бъде осъществяван контрол за
целесъобразното, ефективно и ефикасно разходване на средства, насочени
към подобряване на общодостъпната градска среда.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на Стратегия за достъпна градска среда за всички на
територията на Столична община 2018 – 2022 г. е съобразен и не
противоречи на действащото законодателство и правото на Европейския
съюз.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 във връзка с ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Приема Стратегия за достъпна градска среда за всички на
територията на Столична община 2018 - 2022 г., ведно с Анализ на
ситуацията „Достъпна градска среда за всички на територията на Столична
община"- Приложение № 1 към Решението.
2. В срок до 31.12.2017 година да се изработи мониторингов
механизъм и план за действие.
3. Възлага на кмета на Столична община контрола по изпълнението
на Решението.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.09.2017 г., Протокол № 38, точка 9 от дневния ред,
по доклад № СОА17-ВК66-5405/04.08.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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