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СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
Председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта
АНАТОЛИ ИЛИЕВ
Общински съветник
БОТЬО БОТЕВ
Общински съветник

ВЛАДИМИР МИТОВ
Общински съветник

ОТНОСНО: допълнение на Приложение № 1 на Решение №308 от 12.05.2022 г. на
Столичния общински съвет със спортен обект, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, с
цел насърчаване на физическата активност при деца и младежи с интелектуални
затруднения на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №308 от 12.05.2022 г. Столичният общински съвет създаде допълнителни
механизми за насърчаване и развитие на физическата активност при деца и младежи с
интелектуални затруднения, като предостави свободен достъп до спортни обекти,
собственост на Столичната община или на публичните предприятия с общинско участие в
капитала, на деца и младежи с интелектуални затруднения - спортисти, картотекирани към
специализиран спортен клуб, член на представителна спортна федерация, практикуваща
спорт за хора с интелектуални увреждания.
Целта на този механизъм е насърчаване на социалното включване на деца и младежи
с интелектуални затруднения в обществото, подпомагане на развитието на умения за
самостоятелност и подкрепа за личностното им развитие в едно съвременно и социално
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - I (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

ангажирано градско общество. Разгледан в детайли, механизмът е ориентиран към
спортисти, картотекирани към специализиран спортен клуб, член на представителна
спортна федерация, практикуваща спорт за хора с увреждания. По този начин се цели
постигане на “равен старт” на всички спортисти в тяхната подготовка и състезания, както и
да се стимулира физическата активност на децата и младежите с интелектуални
затруднения.

В Приложение №1 на Решение №308 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет
са представени възможностите за безвъзмезден достъп до общински спортни обекти. Сред
тях са няколко стадиона, спортни зали и басейн. С оглед на осигуряване на повече
възможности за спортна подготовка по различни спортове, предлагаме Приложение №1 към
към Решение №308 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет да бъде допълнено, като
към списъка да бъде добавен следният обект, собственост на ,.Софийски имоти“ ЕАД:
закрит плувен басейн в сграда за обслужване на посетители с идентификатор
68134.305.79.13, част от комплекс „Възраждане“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация предлагаме Столичният общински
съвет да приеме решение, съгласно приложения проект.

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект за решение на Столичния общински съвет.

С УВАЖЕНИЕ,
7

1. Татяна Георгиев:

2. Анатоли Илиев :

3. Ботьо Боте

4. Владимир Мито

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра — / (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.
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ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ №...

на Столичния общински съвет
от............... 2022 година
За допълнение на Приложение № I на Решение №308 от 12.05.2022 г. на Столичния
общински съвет със спортен обект, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, с цел
насърчаване на физическата активност при деца и младежи с интелектуални затруднения
на територията на Столична община
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1.
Допълва Приложение №1 към Решение №308 по Протокол №55 от 12.05.2022 г. на
Столичния общински съвет със следния спортен обект, собственост на „Софийски имоти“
ЕАД: закрит плувен басейн в сграда за обслужване на посетители с идентификатор
68134.305.79.13, част от комплекс „Възраждане“, по следния график за свободен достъп: от
понеделник до петък, от 11.00 ч. до 13.00 ч.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на ................. , Протокол № .., точка ... от дневния ред, по доклад №
.............................. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния общински съвет:..........................................

/Георги Георгиев/

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра 1 (един) за класиране в УАСО и / (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

