До ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД
Постоянната комисия по трудова заетост, социална политика
и здравеопазване

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Разград и Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал.1, т.7,
Ви предоставяме Конкретни предложения за равни възможности за хората с увреждания в Община
Разград:
През март 2006г. стартира проект “Партньорство и гражданско участие за подобряване положението на хората с
увреждания в община Разград” на Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград”. Основна цел на проекта е повишаване
на гражданската активност за подобряване на възможностите за равен достъп на лицата с увреждания до информация,
осигуряваща справедливото упражняване на техните права и законни интереси в община Разград.
Сформирана е Гражданска Комисия за хората с увреждания на местно ниво за организиране на застъпническа
кампания за подобряване достъпа до информация и качеството им на живот. Комисията е гражданска консултативна
група от неправителствени организации и граждански сдружения, които се ползват с авторитет и доверие сред местната
общност. Комисия се състои от 10 члена - лица с увреждания, лидери на граждански организации и медии. Тя
представлява интересите на хората с увреждания пред местните власти, държавните институции и бизнес-средите, като
подсилва реакциите от страна на тези среди към проблемите на общността. Комисията помага на общностите да
идентифицират проблемите и потребностите си и им помага да разработват, координират и изпълняват съвместни
инициативи.
Комисията организира застъпническа кампания пред представители на местната власт, социални институции и
Общински съвет – Разград. Целта е да се окаже положителна промяна в местната политика за подобряване достъпа на
лицата с увреждания до полезна социална и здравна информация и осигуряване на защитена и подкрепяща среда за
хората с увреждания. Всяко лице да може да ползва архитектурната среда по независим и равноправен начин. Наши
партньори са Фондация “Форум за местно развитие”, Регионална организация на Съюза на инвалидите.
Във връзка със застъпническата кампания през месец май 2006г. беше проведено проучване на общественото
мнение на граждани от община Разград. Попълнените анкетни карти са 100. Анонимността на проучването
предразположи гражданите към откровеност. Проучването бе организирано в десет гнезда за сондаж – автогара, пред
поликлиника, пред сградата на ТДСП, пред НАП, площад Ларго, кръстовище до битака, Водна централа, общински
пазар, кв. “Освобождение”, Южен булевард. В анкетирането участваха 7 доброволци. Програмата по обработване на
резултатите включва обработка и обобщаване на анкетните карти чрез групиране на всички отговори и мнения и
съхранение в архив.
Културните сгради като театъра, филхармонията, супермаркетите, имат въртящи се входове, но нямат отделни
входове за хора с увреждания с колички. Няма информационни табла в много от публичните институции, специална
информационна книга с езика на Брайл.
Екипът даде своето експертно мнение по конкретни примери за архитектурна недостъпност на сградите на
територията на общината. Резултатите от проучването с мнението на 100 жители на общината, 36% от които бяха лица
с увреждания потвърждават и мнението на Гражданската Комисия и експертите за посочените архитектурни обекти,
които спешно се нуждаят от адаптиране съгласно Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните
територии (ДВ бр. 109/2003 г.)
Общински съвет - Разград прие в началото на месец април Общинска програма за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2006-2008. Сътрудничеството между институциите, местната власт, доброволци,
граждани с увреждания и техни близки, би помогнало работата по подобряване положението на лицата с увреждания
да бъде по-ефективна и по-лесно осъществима.
Въз основа на мненията на гражданите и на основание Правилника за организация и дейността на
Общински съвет - Разград и Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал.1, т.7,
Ви предоставяме Конкретни предложения за равни възможности за хората с увреждания в Община Разград:
1. На база анализа на общественото мнение се оказа, че най-често посочвана сграда, като недостъпна за лицата с
увреждания е Медицинско-консултативен център “Здраве” или Градската поликлиника, както е прието да се назовава
сградата. Анкетираните отбелязват, че в сградата няма асансьор и горните етажи са напълно недостъпни за хора с
физически увреждания. Това е недопустимо, тъй като сградата вероятно е най-често посещавана от лица със
здравословни проблеми и физически увреждания.
Предлагаме:
- Изграждане на вътрешен асансьор, който да може да се ползва свободно от възрастни и лица с увреждания. –
четирима собственика ползват сградата и въпроса с асансьора е изключен;
- Изграждане на извита рампа по широките стълби, но само до третия етаж - Владимир Заимов предложи съвместен
проект
- Откриване на кабинет на партерния етаж, който да обслужва само лица с увреждания.
2. В община Разград има поставено само едно звуково устройство на светофар на кръстовището на ул. “Васил
Левски” и у. “Дунав”. Повечето анкетирани граждани посочват, че такава сигнална уредба трябва да има на всяко
кръстовище със светофар в Разград. Лицата с увредено зрение се движат на територията на целия град. Предлагаме
да се постави звукова сигнализация и на останалите светофари.
3. Обезателно трябва да бъдат приспособени и тротоарите на важните кръстовища с оформяне на рампи и със
скосяване на ъгъла бордюрите и с оформяне на настилката с тактилни тротоарни плочки.
4. При оценяване на съответствието на архитектурните проекти за нови обекти, разрешаване на ново строителство
и въвеждането на нови обекти в експлоатация от фирмите за строителен надзор, специалистите на Община Разград и
РДНСК да се настоява да бъдат спазени изискванията на чл. 169 ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 6 за изграждане на достъпна
среда в урбанизираните територии (ДВ бр. 109/2003 г.);
5. Най-голямата сграда с търговски услуги – Търговския дом е най-малко достъпна. И това се отнася не само за
лицата с увреждания - вътре не могат да влязат майки с детски колички. Асансьорът е неподходящ за хора с инвалидни
колички. От това губят, както лицата с увреждания така и самите търговци. Предлагаме да се изградят парапети на
външните стълби, рампа на външния вход за достъп на лица с инвалидни колички, както и вътрешен асансьор. Сградата
е голяма и позволява адаптиране на съоръженията.

6. Всяка банка с банкомат да постави рампа на входа си, за да могат лица в инвалидни колички да ползват
банкоматите. От това отново печели и банката и гражданите с физическо увреждане. Общинският съвет да изиска това
от собствениците на банките в наредбата за общодостъпна среда, която предстои да приеме.
7. Да се изградят рампи и приспособления на ЖП Гарата и автогарата за използване от лица с увреждания преходите и качването на перона - да се устроят съобразно изискванията за инвалиди.
8. Да се закупи един автобус, приспособен за колички и с достатъчно пространство в него да се придвижват лицата
с увреждания.
9. Училищата и детските градини да бъдат адаптирани за достъп от лица с физически увреждания – парапети на
външните стълби и рампи.
10. Входа на градския стадион е напълно недостъпен за лица с увреждания. Предлагаме изграждане на подходяща
входна врата, която да позволява лице с инвалидна количка да премине свободно, както и изграждане на рампа за
изкачване до стадиона на хора, използващи инвалидни колички. Предлагаме и обособяването на специални места за
наблюдение на спортните прояви за лица с увреждания, които да са обозначени със специални надписи.
11. Да се приспособи сградата на Районен и Окръжен съд с външна и вътрешна рампи и парапети, както да има
гише на партерен етаж, което да отговаря на всички видове услуги, които могат да ползват граждани с увреждания в
тази сграда. Сградата е стара и трудно би било изграждане на асансьор за достъп до етажите над партерния.
12. Сградата на РДВР е посочена също, като сграда, която е необходима за безпроблемно ползване от всички
граждани. Лице в инвалидна количка не може да влезе в сградата. Предлагаме изграждане на външна и вътрешна
рампи за достъп до първия етаж, който се използва от всички граждани на общината.
13. Да бъдат определени от Община Разград паркоместа и обществени тоалетни в централната градска част,
обозначени със знак за достъпност от инвалиди, като се съблюдава спазването за паркиране на автомобили на
инвалиди.
14. Да се преместят във фронтофиси на партерен етаж на сградата на Община Разград и около нея административни джобове, изпълняващи всички видове административни услуги, които предлага Община Разград. Така
ще бъде избегнато качване по етажите на хора с увреждания. Това ще бъде удобство и за останалите клиенти на
общината. Цялата администрация ще бъде облекчена в работата си.
15. Да се предвидят на всеки паркинг по едно обозначено място, което да позволява лице с увреждане да бъде
преместено от автомобил в инвалидна количка – 3 м широчина на парко-мястото и сигнализация, че се ползва от лице с
увреждане.
Членове на Гражданската Комисия:
1. Ангелина Стоянова – член на Сдружение “Младежки форум 2001”
2. Афизе Тейлър – духовен водач на църква на евангелистите
3. Елица Христова - Регионална дирекция за социално подпомагане
4. Мелиха Хасан – член на УС на “Център за подкрепа на жени”
5. Марийка Цоневска – сътрудник на Център на НПО Разград
6. Николета Радева – директор на ОУ ”Н.Икономов”
7. Пейчо Димов – председател на Съюз на слепите в България
8. Пламен Стоянов Йорданов - председател на Съюз на глухите в България
9. Петър Червенски - председател на Съюз на пенсионерите в Разград
10. Снежана Ковачева – председател на Регионална организация на Съюза на инвалидите
Експерти:
1.
Георги Милков – председател на Център на НПО Разград
2.
Елин Харизанов – юрист
3.
Йордан Пенев – архитект, РИОКОЗ Разград
4.
Огнян Станчев – експерт в Областна администрация
Прилагаме анализ на проучването на общественото мнение за проблемите и трудностите на лицата с
увреждания.

