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Община Бургас и хората с увреждания с общи действия за
подобряване на достъпността
четвъртък, 09 август 2018
Публикувано от: Димитър Шишманов

Община Бургас ще работи съвместно с хората с увреждания за осигуряването на достъпна среда на
обществените места и сгради.
Това решиха днес участниците в среща между представители на Община Бургас и неправителствени
организации на хора с увреждания от града. В нея се включиха и браншовите камари на архитектите и
инженерите. В дебатите по въпроса за достъпността участваха зам.-кметовете инж. Чанка Коралска, д-р
Лорис Мануелян, главният архитект Веселина Илиева, експерти от сферата на социалните дейности и
здравеопазването към администрацията.
В началото на месец септември ще започнат съвместни проверки на обекти, на които вече са издадени
предписания за изграждане на специална инфраструктура за достъп на хора с физически проблеми.
Хората с увреждания ще излъчат свои представители, които ще участват във всяка от поверяващите
комисии и ще дават оценка дали издадените предписанията са изпълнени добре и какво още трябва да
се промени.
Неправителствените организации от своя страна определиха Бургас като първенец в страната по
отношение на осигуряване на достъпна среда на обществените места и заявиха желанието си градът да
достигне 100 % достъпност, тъй като това не е факт.
На срещата се припомниха резултатите от направените по предложение на кмета Димитър Николов
съвместни проверки с Грета Аспарухова на плажовете на територията на общината. В резултат на това
Бургас е градът с най-добре уредените плажове в това отношение по цялото ни Черноморие.
Всички участници в срещата се обединиха около мнението, че са необходими и законодателни промени,
които да гарантират постигането на по-добри резултати при прилагането на наредбите за осигуряване
на достъпност. За тази цел ще бъде изпратено писмо до бургаските депутати в Народното събрание,
които да се ангажират с предприемането на необходимите законодателни действия.
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