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НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА  
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ПОДХОДЯЩИ ПОЛИТИКИ И ОРГАНИ ЗА МОНИТОРИНГ 
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В периода 5 септември – 5 октомври 2018 г. бе проведена обществена консултация на 

предварителния проект на Цялостната предварителна Оценка на въздействието на 

действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по 

отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и 

съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за 

въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг. Тя е втора по ред, като  

продължава усилията на екипа, отговорен за изготвяне на оценката да се придържа 

максимално към принципа „Нищо за хората с увреждания, без хората с увреждания” и 

надгражда резултатите, постигнати от първата обществена консултация, посветена на 

усъвършенстването на действащите политики и норми и на упражнявания мониторинг по 

отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда, провела се в периода 15 

септември 2017 г. и приключва на 15 октомври 2017 г. 

При провеждането на първата консултация списъкът на адресатите, обхванати от 

първата обществена консултация включва контактите на около 40 представители на 

заинтересовани страни - публични институции, органи на държавното и местното 

самоуправление, браншови организации, включително професионалните организации на 

архитектите, инженерите и строителите, висшите учебни заведения с преподаване на 

архитектура и строителство, национално представителни организации на и за хората с 

увреждания, национално представителните организации на работодателите, национално 

представителните организации на работниците и служителите. Благодарение на проявената 

голяма активност и високата ангажираност с проблематиката от страна на Министерството 

на здравеопазването, по време на първата консултация са получени множество приноси от 

страна на регионални здравни инспекции и болнични заведения от цялата страна, чиито 

контакти бяха включени в списъка с адресати, използван за целите на втората обществена 

консултация. По този начин кръгът на поканените за участие лица е значително разширен 

и се постигна висока степен на покритие на всички групи заинтересовани страни, имащи и 

изразяващи различни интереси спрямо оценяваната политика, както и национална 

представителност. 

В рамките на втората обществена консултация са разпратени писма по електронна 

поща на всички заинтересовани страни, идентифицирани по време на изготвянето на 
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оценката. Списъкът с адресатите в нея е обогатен с контактите на участниците, включили 

се и изпратили свои становища в първата обществена консултация. За целите на 

пълноценното провеждане на консултацията, на всички идентифицирани заинтересовани 

страни бе изпратено резюмето на проекта на цялостната предварителна оценка, а в 

обяснителния e-mail до тях бе направена изрична препратка към специализираната 

страница за консултации на Центъра за оценка на въздействието на законодателството: 

http://publiconsultation.ria.bg, където беше публикувана информация за процеса по 

консултиране, както и самия доклад с пълната версия на оценката на въздействието. 

Получените в настоящата обществена консултация становища са около 15. Доколкото 

становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройството включва 

по-скоро указания към съдържанието на оценката, дадени изцяло в качеството му на 

Възложител по договора за възлагане на извършването на оценката на въздействието, с 

оглед постигане на максимално съответствие с техническата спецификация по него, същото 

не е обект на анализ тук и в самата оценка. Останалите заинтересовани страни, взели 

отношение по предварителния проект на ОВ са:  

1. Агенцията за хората с увреждания; 

2. Центърът за независим живот;  

3. Националният съюз на трудово-производителните кооперации; 

4. Архитектурният факултет на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия; 

5. „Български пощи“ ЕАД; 

6. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; 

7. Камарата на строителите в България;  

8. Министерството на образованието и науката; 

9. Националното сдружение на общините в Република България; 

10. Регионална здравна инспекция – Пазарджик; 

11. Регионална здравна инспекция – Плевен; 

12. Регионална здравна инспекция – Търговище; 

13. Столична община; 

14. Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД. 
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Изпратените от тях становища, мнения и препоръки в обобщен вид са следните. 

Агенцията за хората с увреждания още веднъж подчертава важността на темата, като 

прави уточнение, че архитектурната достъпност е предпоставка за увеличаване 

продължителността на живота на всички групи хора, влияе още върху здравето и 

раждаемостта на цялото население. Според Агенцията, че следва да бъде разширена идеята 

за общата цел на предлаганото решение, като групата, върху която ще се отразят действията 

при осигуряване на достъпна архитектурна среда бъде разширена с всички хора с намалена 

подвижност – възрастни хора, майки с деца, хора с увреждания и други. Предлагат 

интеграцията на хората с увреждания да стане част от конкретните цели на оценяваното 

решение. Тази препоръка е приета от изпълнителя и отразена в настоящия вариант на 

оценката. 

От Агенцията за хората с увреждания отбелязват и това, че описаното във Вариант 0 

национално финансиране трябва да обхване всички програми за осигуряване на достъпна 

архитектурна среда за населението, в т.ч. трудноподвижни хора – възрастни, майки с деца, 

хора с увреждания и други хора с намалена подвижност. Според тях, във Вариант 0 е 

посочена единствено субсидията за осигуряване на достъпна среда като част от бюджетна 

програма „Интеграция на хората с увреждания“. Това се дължи на факта, че средствата, 

които държавата и общините използват за осигуряване на архитектурна достъпност, извън 

тази бюджетна програма, в по-голямата си част не са получени изрично за тази цел, а 

осигуряването на архитектурна достъпност е допълнителен, съпътстващ ефект от  тяхното 

разходване. От Агенцията са наясно, че предвид липсата на достатъчно данни не е възможно 

да бъде изчислено на колко възлизат всички средства, инвестирани в достъпна 

архитектурна среда. 

 Въпреки това, екипът по изготвяне на оценката на въздействието счита, че 

информацията за средствата, отделяни макар и само за една група заинтересовани страни, 

е ценна и не следва да отпадне от оценката, поради което предложението на АХУ за нейното 

отпадане не е възприето. Приема се коментарът на АХУ, че подобна формулировка може 

да бъде заблуждаваща, поради което оценката е допълнени със съответното пояснение.  

В заключение, от АХУ считат, че Вариант 2 е най-удачен за действие при решаване на 

проблема с недостъпната архитектурна среда. Изразяват становище, че е най-добре да се 
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търси комбиниран подход на мерки от трите предложени варианта (мерките за обучение и 

информираност от Вариант 3, за които да бъдат разписани разпоредби, касаещи тяхното 

прилагане и включване на мерки от Вариант 1 относно разработването и приемането на 

общински стратегии за достъпна архитектурна среда, които да доведат до децентрализация 

на процеса по изграждане на достъпна архитектурна среда). 

В своето обхватно и задълбочено становище учените от Архитектурния факултет на 

Университет по архитектура, строителство и геодезия подкрепят формулираните в 

оценката проблеми, като предлагат следните допълнения и уточнения: 

„Обективно и аргументирано е направен изводът, че достъпната архитектурна 

среда не е изведена като национален приоритет, в националните стратегически 

документи, от най-висш порядък, с общодържавна значимост.  Действащата правна 

уредба в областта на осигуряването на достъпна архитектурна среда е неефективна, 

именно поради липсата на последователност и взаимна обвързаност в множеството 

разпръснати нормативни актове.  

За разлика от другите европейски страни у нас все още няма цялостна, единна 

стратегия за устойчиво строителство, съобразно общоприетите европейски директиви 

и насоки в сектора с ясно дефинирани направления и мерки за новопроектираните и 

съществуващите сгради и съоръжения, в контекста на изискванията на устойчивата 

архитектура и строителство, включително с насоки за  прилагане на интегрирани мерки 

и мониторинг за осигуряване на достъпна архитектурна среда.“ 

„Основен проблем в нашите условия е ниското ниво на информационна обезпеченост 

между всички участници в инвестиционното проектиране, като част от цялото ни 

общество. Многократно е доказван фактът, че обществото у нас като цяло не е наясно, 

че от достъпна архитектурна среда се нуждаят не само хората с увреждания, но и всеки 

човек – освен децата, родителите, възрастните хора, лицата с временна травма и други. 

Това резултира в ниската активност на процесите по намирането и въвеждането на 

ефективни решения на проблемите на хората с увреждания, в сферата на достъпността 

на архитектурната среда. Тези обективни обстоятелства са изчерпателно изследвани в 

изготвения предварителен доклад на оценка на въздействието. 
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Този дефицит е преодолим с приоритизиране и разглеждане на проблематиката още 

в общообразователните години на обучение и след това във висшите училища по 

строителство и архитектура. Добре известно е, че човешките ценности трябва да се 

възпитават, а основният двигател на развитието е именно човекът. Затова създаването 

на добри условия за осъществяване на основните човешки дейности - на труд и качествена 

среда за обитаване, са първостепенни.“ 

От УАСГ, изтъкват като основен пропуск на нормативната база липсата на уредба 

относно производствените сгради. Дискриминацията и неравният достъп до архитектурната 

среда на хората с увреждания и на тези с намалена подвижност, според тях  има негативно 

въздействие върху качеството им на живот и води до социална изолация на отделни групи 

от обществото, включително поради липсата на възможност за трудова заетост. Затова 

въпросът за осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и 

съоръжения касае в голяма степен именно производствените сгради. Университетът 

изразява своята подкрепа за предложения в оценката Вариант 2 и допълват, че при 

окончателния избор на действие е добре да бъдат включени една или повече от мерките, 

съдържащи се във Вариант 3 “Алтернативи на регулирането”. Считат очертаните 

предимства на Вариант 2 за безспорни и поради факта, че не създава непропорционални 

допълнителни административни и финансови тежести за малкия и средния бизнес, 

съобразно европейската рамка на политика по отношение на малките и средните 

предприятия, приета през 2008 г. 

В своя коментар, изпратен за консултацията, от Министерството на образованието 

и науката не правят конкретни препоръки по самата оценка, но предоставят количествена 

информация за национални програми в периода 2006-2018 г., финансирани от МОН. Според 

тях по целеви модули „Създаване на достъпна архитектурна среда“ за осигуряване на 

свободен достъп до образование на деца с увреждания и специални образователни 

потребности в държавните училища в системата на Министерството на образованието и 

науката, Министерството на младежта и спорта, Министерски съвет, Министерството на 

културата и Министерството на земеделието, храните и горите за посочения период са 

финансирани проекти на обща стойност 10,61 млн. лв. за изграждане на рампи и други 

съоръжения, за адаптиране или изграждане на санитарни помещения, за монтаж на 
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платформени и асансьорни съоръжения и ремонт на прилежаща инфраструктура. Тези 

данни са отчетени в ОВ. 

От Националното сдружение на общините в Република България принципно 

подкрепят изведените заключения от представения проект на оценка на въздействието, 

както и предложения вариант за последващи действия. Считат, че правната уредба в тази 

област в значителна степен е изчерпила своя потенциал и че промяната на модела на правно 

регулиране, както и правното регламентиране на конкретни възможности за финансиране и 

стимули са комбинацията, която до най-голяма степен би могла да отговори на очакваните 

от обществото реформи в тази област. От сдружението оценяват, че общините следва да са 

основните двигатели на процеса по реалното изграждане и осигуряване на достъпна среда, 

като органите, които са най-близо до хората. Поради това изразяват готовност да подкрепят 

всички разумни предложения и идеи за конкретизиране и облекчаване на 

административните процедури, касаещи осигуряването на достъпна архитектурна среда в 

общините, при условие че те не натоварват общинските администрации с финансово и 

кадрово неосигурени ангажименти.  

От Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД 

изразяват мнение, че избраният Вариант 2 е оптимален и би донесъл очакваните ползи за 

представителите на целевата група. Уточняват, че наред с предвидените регулаторни 

промени от изключителна важност е осигуряването на финансиране за спазване на 

изискванията за създаване на достъпна архитектурна среда. В този аспект планираното 

създаване на Национален фонд за достъпност е оценено като адекватна мярка, но е обърнато 

внимание върху необходимостта да се разгледа начинът на акумулиране на средства за този 

фонд и допустимите бенефициенти. УМБАЛ - Бургас АД като търговско дружество, 

регистрирано по Търговския закон в много от случаите се оказва недопустим бенефициент, 

независимо от ключовата социална роля, която има като лечебно заведение и 

изключителната важност на проблема с достъпността. 

Останалите получени коментари и становища не съдържат конкретни коментари и 

забележки, а изразяват съгласието на изпратилите ги институции с идентифицираните в 

проекта на ОВ проблеми и подкрепата за предложения вариант за тяхното разрешаване. 

Екипът за изготвяне на ОВ благодари на всички включили се с принос в консултациите! 


