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Относно: Състояние на спортните инфраструктурнн съоръжения на територията на 
общинските училища и достъпа на деца до тях

През летните месеци получаваме сигнали от заинтересовани граждани относно 
обстоятелства, касаещи ползването на спортната инфраструктура, находяща се в 
общинските училища през летния сезон в извънучебно време от страна на техните деца. 
Гражданите се оплакват и обръщат към нас за съдействие относно факта, че същите са 
заключени, достъпът до тях е възпрепятстван и децата нямат достъп до ползването на тези 
спортни съоръжения. В тази връзка,

Съгласно чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет-Пловдив и във връзка с гореописаното, отправяме към Вас следните въпроси:

1. Към настоящия момент осигурен ли е достъп на деца до спортните 
инфраструктурнн съоръжения, находящи се в дворните части на общинските 
учебни заведения в гр. Пловдив, през летните месеци, в извънучебно време?

2. При отрицателен отговор по първи въпрос: Какво обуславя липсата на 
осигурен достъп на пловдивските деца до тези спортни инфраструктурнн 
съоръжения?

3. Има ли подадени сигнали към Общинската администрация за неизправни 
такива съоръжения и .спешна нужда от ремонт на същите, а също така има ли 
и подадени към Общинската администрация сигнали за инциденти с 
пострадали деца при използването на такива съоръжения, поради гяхната 
неизправност?

Очакваме Вашите отговори на поставените от нас въпроси, защото всички знаем, 
че осигуряването на функционираща база на децата за извършване на спортна дейност с 
една от важните предпоставки за запазване на физическото здраве на децата и е превенция 
спрямо редица заболявания в детската възраст.

Във връзка с чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет-Пловдив, очакваме да получим писмен отговор на първата сесия па 
Общински съвет.
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