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Основната цел на проект „Пътеки на достъпния наследствен туризъм” („Access2Heritage”) 

е да подпомогне устойчивото развитие на културния туризъм в трансграничния регион  

Гърция-България и да утвърди региона като международна дестинация за достъпен 

туризъм, включващ хора с увреждания и с хронични заболявания, възрастни хора и 

техните семейства. 

Проектът се стреми да създаде условия за обмен и привнасяне на ноу-хау и добри 

практики, свързани с подобряването на достъпността на културните и природните 

структури, което да доведе до подобряване на достъпността и посещаемостта на обекти от 

културно и природно наследство в трансграничния регион район.  

Дейността „Проучвателни посещения в чужбина“, част от Работна програма „Инициативи 

извън трансграничната територия и в чужбина“ е с цел да подобри капацитета на 

партньорите по проекта чрез информация, ноу-хау и знания за достъпния туризъм и 

туризма за възрастни хора във водещи Европейски страни. Задача – запознаване с добри 

практики и привнасяне на ноу-хау в сферата на развитието на достъпния природен 

туризъм в Малта, Испания, Великобритания и Франция. 

В Проучвателните посещения в чужбина представители на партньорските организации:   

-Управляващия орган на Национален парк Родопи (водещ) – Гърция;                                     

- Фонд за регионално развитие на Централна Македония – Гърция;                                         

- Община Волви – Гърция;                                                                                                             

- Националната конфедерация на хората с увреждания на Гърция;                                           

- Технологичния образователен институт на Централна Македония - Гърция (Катедра за 

управление на бизнеса);                                                                                                                   

- Съюз на инвалидите в България;                                                                                                  

- Агенция за местно икономическо развитие Разлог – България;                                                            

- Сдружение Регионален младежки парламент Кърджали – България;                                                   

- Сдружение Екосвят Родопи Смолян  - България 

 участваха в проучвателно посещение в Малта, Испания, Великобритания и Франция. 

Дейността допринася съществено за изпълнение на основната цел на проекта. Чрез 

дейностите за осведомяване (публични събития) и за повишаване на капацитета 

(обучения), партньорите ще могат на местно ниво да допринесат за повишаване на 

капацитета на властите, отговарящи за управлението на активите в областта на културното 

и природното наследство, както и на професионалистите от туристическия сектор за да 

посрещат нуждите на туризма за възрастни и достъпния туризъм на по-високо качествено 

ниво. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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При проучвателните посещения участниците установиха: 

A. ПОЛИТИКА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

1. Политиката за хората с увреждания в Малта  

От 2000 г. в Малта съществува закон „Закон за равни възможности (хора с 

увреждания)“, който е  правната рамка, уреждаща правата на хората с увреждания в 

страната. Целта на документа е да признае и защити правата на хората с увреждания с 

оглед прекратяване, по разумен начин, на дискриминация въз основа на увреждане. 

Законът разглежда правата на хората с увреждания, дискриминация заради увреждания и 

нейната забрана в сферата на заетостта, образованието, достъпността, предоставянето на 

стоки и услуги, жилищно настаняване, застраховане, здравеопазване и др. Освен това той 

определя главната правителствена структура, отговорна за прилагането на закона - 

Комисия за правата на хората с увреждания. 

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8879&l=1 

 

През 2016 г. е разработен нов програмен документ - Националната стратегия за 

хората с увреждания в Малта, който определя националната политика за правата на 

хората с увреждания. Стратегията се стреми да осигури насоки, национален план, който да 

доведе до подобряване на качеството на живот на хората с увреждания и семейството им. 

Тя се основава на факта, че всеки човек с увреждания трябва да води сигурен, пълноценен 

живот и да участва активно в обществото, политиката, културата и икономиката. 

Документът е за всеки човек с увреждания за да стане активен гражданин със свобода да 

прави избор. Целта на стратегията е да има по-добри възможности за хората с увреждания 

на пазара на труда, подобряване на образователния опит, предоставяне на социални 

услуги в правилните формати и фокусиране върху еманципацията на индивида. 

https://activeageing.gov.mt/en/Pages/Malta-National-Disability-Strategy.aspx 

 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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2. Политиката за достъпност в Малта 

- Комисия за правата на хората с увреждания (КПХУ) (Commission for the Rights of 

Persons with Disability CRPD) 

Комисията за правата на хората с увреждания (КПХУ) в Малта е публичният регулатор по 

въпросите на правата на хората с увреждания в Малта. 

КПХУ е организация, посветена на подобряване на качеството на живот на хората с 

увреждания. Структурата се стреми да превърне малтийското общество в приобщаващо, 

така че хората с увреждания да достигнат пълния си потенциал във всички аспекти на 

живота, наслаждавайки се на високо качество на живот благодарение на равни 

възможности. 

КПХУ има голямо разнообразие от роли, които са описани подробно в Закона за равни 

възможности (хора с увреждания). Законът упълномощава КПХУ да разследва жалбите, 

които получава за нарушаване на правата, произтичащи от дискриминация, прилагането 

на такива права, както и за насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и за наблюдение на заповедите за 

настойничество. 

Организацията е мандатна, съчетаваща дейности като трибунал и за промоция. Нейни 

законови правомощия са представителство пред съдилищата и водене на съдебни 

производства от свое име. 

Основните дейности на КПХУ са: 

 Дейности, насочени към подкрепа на уязвимите групи (например чрез обучения) 

 Дейности, насочени към подпомагане на длъжностни лица като работодатели и 

доставчици на услуги (напр. чрез обучения, указания, практическа помощ, и др.) 

 Комуникационни дейности (напр. кампании за повишаване на осведомеността) 

 Препоръки по въпросите на дискриминацията 

 Публикации и доклади 

 Изследователски проекти (вкл. проучвания) 

Институцията има мандат да се занимава с: Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) и Закона за 

равните възможности (хора с увреждания) (Equal Opportunities (Persons with Disability). 

Изпълнявайки тази мисия, КПХУ работи, за да премахне всяка форма на пряка или 

непряка социална дискриминация спрямо хората с увреждания и техните семейства, като 

същевременно им предоставя необходимата помощ и подкрепа. 

КПХУ има полезен уебсайт с многобройни данни за контакт и връзки. 

       https://crpd.org.mt/  

http://www.greece-bulgaria.eu/
https://crpd.org.mt/
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Ограничаващите бариерите често са най-важната причина за социална изолация и 

дискриминация, с която много хора, особено хората с увреждания, трябва да се сблъскват 

в ежедневието си. Много често ограничаващите бариери също са основната причина за 

хората с увреждания да се наслаждават на приемливо качество на живот. Комисията за 

правата на хората с увреждания е приела принципа „Достъп за всички“. Тя е публикувала 

поредица от Насоки за дизайн, някои от които са: 

 

                                                                              

- Фондацията за достъпност на информационните технологии (ФДИТ) (Foundation 

for Information Technology Accessibility FITA) се стреми да насърчава ИКТ и уеб 

достъпността, за да осигури подкрепа, овластяване и социално включване на хората с 

увреждания, така че те могат да преодолеят всички бариери, наложени от тяхното 

състояние и да заемат активни и продуктивни роли в нашето общество. 

ФДИТ (FITA) е основният защитник и координатор за достъпността на ИКТ в Малта. 

ФДИТ (FITA) съветва и действа от името на Комисията за правата на хората с увреждания 

(КПХУ CRPD) по въпросите на достъпността на ИКТ. 

https://mita.gov.mt/en/eGov/DevelopmentToolkit/Pages/Accessibility-and-Standards.aspx 
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3. Достъпния туризъм в Малта  

Министерството на туризма на Малта изцяло прилага принципа, че туризмът е 

свободно/приятно преживявано време, което трябва да се предлага и дава като 

възможност на всички, развивайки култура, която ще улесни социалния туризъм и 

достъпността за хората с увреждания. То работи за подобряване на обхвата за достъпност 

на туристическия продукт и предлаганата услуга в полза на социалните туристи. Има 

Харта за национална политика за туризъм (National Tourism Policy Paper) за периода 

2015 - 2020 г. 

https://tourism.gov.mt/en/tourism/Pages/Tourism-Entities/Accessible-Tourism.aspx  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерството на туризма на Малта е възприело политиката „Туризъм за всички“ 

(“Tourism for All”), и е подготвило и издало специална книга. Тя предоставя съществена 

информация и насоки как да се направят достъпни различните туристически места, като: 

места за паркиране и спирки, входове и изходи, зони за прием; барове, ресторанти, други 

заведения за хранене; съоръжения за настаняване - асансьори, стълби и коридори, спални 

за гости; информация и комуникации, както и пожарна безопасност. 
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Има два официални сайта, предоставящи насоки за организиране на пътуване до Малта: 

GuideMeMalta.com и VisitMalta.com, притежаващи специални секции, посветени на хората 

с различни увреждания. Хората на Малта и нейните правителствени структури са 

положили съгласувани усилия през последните години, за да гарантират, че всичко, от 

летището до хотели, музеи и дори пясъчни плажове, е достъпно за всички. 

В наши дни, достъпността за хората с увреждания, независимо дали е с намалена 

мобилност, нарушено зрение или други, се е подобрила значително, започвайки от 

летището и обществения транспорт, местата за настаняване, хранене и забавления, 

историческите и културните обекти, дори плажовете. 

https://www.guidememalta.com/en/accessible-malta-holidays-for-people-with-disability 

 

 

https://www.visitmalta.com/en/accessibility 

 

4. Достъпни туристически обекти в Малта  

 Горни и долни градини Барака (Upper and Lower Barraka Gardens) 

Горните градини Барака (Upper 

Barraka Gardens) са колонадни 

градини във Валета и са мястото за 

наслаждаване на невероятните гледки 

към островите. Достъпността е 

осигурена със специален асансьор. 

Долните градини на Барака са връх на 

Бастиона на Христофор (Christopher’s 

Bastion) и от там се вижда невероятна 

гледка. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
https://www.guidememalta.com/en/accessible-malta-holidays-for-people-with-disability
https://www.visitmalta.com/en/accessibility
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 Катедралата Св. Джон (St. John’s Co-Cathedral) 

Има пътека, удобна за инвалидни колички.  

Рицарите на Свети Йоан са живели в тази катедрала 

през 17-ти век. Украсена в бароков стил изкуство и 

архитектура, вътрешността на църквата е покрита със 

злато. Внушителната църква се счита за свещено място 

за поклонение от местните жители, а освен това има 

оригинално произведение на Караваджо, наречено 

„Обезглавяването на св. Йоан Кръстител“ (“The 

Beheading of St. John the Baptist”).  

 Двореца на великия майстор (Grand Master’s Palace) 

Дворецът на Великия Майстор (Grand Master’s Palace) 

служи като административен център на Малта, като 

помещава офиса на президента и Камарата на 

представителите на Малта. Освен изключителната 

колекция от брони и оръжия, този дворец се отличава и 

с впечатляващи мраморни подове, както и с декорирани 

стени за бални зали и кабинети. Има плосък вход, както 

и асансьор, който позволява лесен достъп между 

етажите за хора с увреждания. 

 

 Стария град Валета и Мдина (Valletta and Mdina) 

Мдина, известен също като тихия град, е древно строен 

град, украсен с уникална смесица от барокова и 

средновековна архитектура. В този град не се допускат 

превозни средства, а успокояващата атмосфера е 

просто невероятна. Достъпът за хора с увреждания e 

осигурен. 

 Храмовете Тарксиен (Tarxien Temples) 

Храмовете Тарксиен всъщност са по-стари от 

Пирамиди в Египет и Стоунхендж в Англия. 

Изключителният обект е съставен от 4 мегалитни 

структури, които са построени през периода между 

3600 и 2500 г. пр. н. е. Храмовете са обект на 

ЮНЕСКО за световно наследство (UNESCO World 

Heritage Site). Този исторически обект предлага 

инвалидни колички безплатно, ако е необходимо. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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 Плажове 

Заливът Рамла, Гозо 

Туристическите власти в Малта / ТВМ (Malta 

Tourism Authority / МТА) са положили много 

големи усилия, за да гарантират, че плажовете са 

удобни за инвалидни колички. Всички плажове, 

управлявани от ТВМ / MTA, като Златния залив 

(Golden Bay), както и залива Гадира (Ghadira Bay), 

имат дървени пътеки, удобни плаващи инвалидни 

колички, и специално обособени места за 

паркиране и тоалетни. Заливът Рамла (Ramla Bay), разположен в Гозо, също предлага дървена 

пътека, както и плаваща инвалидна количка. Други достъпни малтийски плажове са: Рамла ил 

хамра (Ramla il Hamra) в Ксагра (Xaghra), Гнейна (Gnejna) в Мгар (Mgarr), Армиер (Armier) в 

Мелиеха (Mellieha) и Ексилесин Слиема (Exilesin Sliema). 

 

5. Посетени места  в Малта 

Екипът на проекта посети следните обекти във Валета и Малта:    

  Площад Св. Георги (St George’s Square), и заобикалящата го среда на стария градски 

център, достъпен за хора с физически увреждания; 

 Двореца на големия майстор (Grand Master’s Palace) – напълно достъпен за хората с 

физически увреждания, знаци за зрително затруднени и аудио устройства с лекция за 

експозициите на девет езика 

 Катедралата Св. Джон, която е организирана за хора с всички видове увреждания; 

 Крайбрежието на Валета (Valletta Waterfront) – красива дизайнерска променада и 

достъпна за хора с увреждания;  

 Горни и Долни градини Барака (Upper and Lower Barrakka gardens), съоръжение на 

открито, напълно отговарящо на изискванията за достъпност;  

 Хоп-он-Хоп-оф автобусно пътуване, достъпно за хора с физически, зрителни и 

слухови увреждания; 

 Курорта Св. Юлиан (St Julian Resort) – съвременен морски курорт с пътеки и достъпи 

до морето за хора в инвалидни колички;   

 Комисията за правата на хората с увреждания  (Commission for the Rights of Persons 

with Disability) (www.crpd.org.mt); 

 Националния военен музей (National War Museum) разположен в Крепостта Св. Елмо  

(Fort St Elmo fortress), който е достъпен за хора в инвалидни колички (стълбищни 

елеватори и асансьори) имащ указания на Брайл и аудио –визуални презентации;   

 МУЗА (MUZA) – национален музей на изкуствата, най-добрата практика за ретро 

приспособено обзавеждане на историческа сграда, напълно достъпна за хора с всички 

видове увреждания. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
http://www.crpd.org.mt/
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6. Политиката за хората с увреждания в Испания 

През 1960-те години в Испания са създадени първите представителни сдружения на 

хората с увреждания. Тези организации се характеризират с нарастващото си активно 

участие в проектирането и управлението на ресурси и услуги, предоставяни на хората с 

увреждания  в следствие от последователния напредък на социалните политики. 

На 14 октомври 2011 г., Министерският съвет на Испания одобрява испанската стратегия 

за хората с увреждания 2012-2020 г., с цел да предостави рамка и насоки за 

разработването  всички политики за хората с увреждания в Испания. 

Стратегията се основава на принципи като недискриминация, равно третиране пред закона 

и равни възможности, независим живот, стандартизация, универсална достъпност, дизайн 

за всички, граждански диалог, засилване и включване на политиките за хората с 

увреждания, участие или обществена отчетност, и други. 

Основната цел на документа е, както e заявило правителството, е да гарантира, че всички 

хора с увреждания имат всички права както другите в тяхното обществото и че те се 

възползват от своя принос в икономиката и социалния живот. 

Документът определя стратегиите, които са разделени на мерки и действия, насочени 

предимно към пазара на труда, образованието, бедността и социалното изключване: 

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26112/Estrategia2012_2020.pdf 

 

В Испания има няколко закона, които са предназначени да предоставят подкрепа и защита 

на хората с увреждания. Те включват Законът за социална интеграция за хора с 

увреждания от 1982 г., Законът за недискриминация от 2003 г. и Законът за равни 

възможности от 2007 г. Работодателите, които наемат хората с увреждания, имат достъп 

до редица субсидии и друго финансиране. Тези субсидии са за приспособяване на 

работното място и има намаления в осигурителните вноски за тези, които отговарят на 

критериите, въпреки че сумите се различават в зависимост от степента на увреждане на 

работника. Има и договори с минимална продължителност като част от дейностите за 

достигане  критериите за квалификация. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26112/Estrategia2012_2020.pdf
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В Испания има мрежа от специални центрове за заетост. В тези центрове работят почти 

700 000 души и имат възможност да работят за основни компании като подизпълнители. 

Тази система позволява на хората с увреждания да имат възможност да се включват 

повече време в не-субсидирана заетост и ги насърчава да се развиват на по-постоянна 

основа. Центровете получават бонуси върху вноските си за социално осигуряване и много 

от работещите там намират работни позиции в публичния сектор. 

7. Достъпния туризъм в Испания  

Испания става все по-подготвена за достъпния туризъм - туризъм за всички. Полагат се 

огромни усилия за премахване на бариерите и осигуряване на достъп до културните и 

природни ресурси, създаване на стандарти за транспорт, както и за изграждане и градско 

планиране. В Испания има множество паметници, музеи, природни зони, места за 

настаняване и ресторанти, предлагащи услуги и дейности, които са частично или напълно 

достъпни за пътуващите с инвалидни колички или с някакво друго увреждане. 

Информация можете да намерите тук: 

https://www.spain.info/en_GB/informacion-practica/turismo-accesible/ 

 

Има много неща, които ще направят един град и неговите конкретни туристически 

дестинации достъпни за хора с физически увреждания. Първият фактор е летищна и 

транспортна система да са наистина без бариери, такива които със сигурност да са 

подходящи за хора с  двигателни увреждания. В търсене на рекламен достъпен туризъм, 

няколко големи града вече преминаха през множество обновявания и промени. Испания е 

безспорно един от най-добрите примери, защото правителството предприема 

положителни стъпки, за да гарантира, че градовете й са достъпни за всички, независимо от 

физическите им увреждания. Испания е сред малкото страни, които осигуряват лесна 

достъпност до всички или който и да е от нейни културни обекти. Това не са само неясни 

претенции, понеже страната е поела огромна инициатива, за да гарантира, че пътищата, 

водещи до нейните туристически интересни обекти, са подходящи за инвалидни колички, 

такива които не са блокирани от затруднения. Страната също въведе нови транспортни 

стандарти и правила за градско планиране, за да постигне тази цел. Въпреки че всички 

испански градове са част от тази национална промяна, Авила спечели първата по рода 

си европейска награда за подобряване на достъпа за хора с увреждания – Европейска 

награда за достъпен град (EU Access City Award) през 2010 г., а два града Памплона и 

Билбао получиха специално споменаване в Европейска награда за достъпен град (EU 

Access City Awards) през 2013 г. за иновативния им подход към достъпния туризъм. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
https://www.spain.info/en_GB/informacion-practica/turismo-accesible/


 

        

        

   
 

Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код  

501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите 

страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 
отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат http://www.greece-bulgaria.eu/ 

 12 

 

8. Авила, градът с Европейска награда за достъпен град   

 

 

 

Като исторически град в планински район, Авила е трябвало да преодолее определени 

географски и културни предизвикателства, за да постигне добри нива на достъпност за 

хората с увреждания. Въпреки трудностите, няколко паметника (включително стените, 

църквата Сан Висенте, манастира Санто Томас и катедралата) са с наскоро реновирана  

пълна достъпност. Като пионер във въвеждането на анализа на достъпността в 

художественото и историческо си наследство, градът е отличен от Европейската комисия 

с награда за достъпни градове (European Commission Award for Accessible Cities). 

Авила печели първата в историята европейска награда за подобряване на достъпа за 

хора с увреждания - наградата на ЕС за достъпен град (EU Access City Award) през 2010 

г. (https://ec.europa.eu/). Годишната награда цели да възнагради усилията за подобряване 

на достъпността в градската среда и насърчи равнопоставеното участие на хора с 

увреждания. Европейското жури избира Авила заради цялостния й план, високото ниво на 

политическа ангажираност, постигнатия напредък и ефективното участие на хората с 

увреждания.  

 

 

 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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9. Политиката за достъпност в Авила   

Авила прилага от 2002 г. дългосрочен програма да направи града по-удобен за хората с 

увреждания. Тя включва подобряване на достъпността до обществени сгради и създаване 

на стимули за частни инициативи, като същевременно се разработват достъпни 

туристически съоръжения и възможности за работа на инвалидите. Хората с увреждания 

са включени в процеса на планиране. 

Управлението на достъпа в Авила включва подобрения на достъпността в различните 

категории в града, като се вземат предвид различните форми на увреждане, включително 

неподвижност, слепота и психични заболявания. Градът се опитва да „премахне 

физическите и архитектурните бариери“ в обществените сгради, въпреки и поради своето 

културно наследство и богатството си от исторически обекти. 

Със средновековната си архитектура и много тесни и калдъръмени улици, 

реконструкциите, свързани с достъпността, са сравнително трудни в Авила. Нужно е 

креативно мислене за намиране на решения на това предизвикателство, тъй като 

историческите обекти не бива да бъдат повредени в процеса на промяната им. Едно от 

подобренията включва специални асансьори и рампи, които са монтирани на известните 

средновековни градски стени, така че посетителите, ползващи инвалидни колички, да 

стигнат до върха. Възможността за достъп до стената за първи път е „много емоционален 

момент“ за тези хора, много от които никога преди не са били на стената, въпреки че са 

живели тук целия си живот. 

В решенията си за подобряване, градът работи съвместно с местни организации, 

представляващи интересите на хората с увреждания, като ONCE, националната 

организация на слепи хора в Испания. Без това сътрудничество те не биха постигнали 

толкова много. Възможно е Авила все още да не е „перфектен“ град, но това го мотивира 

да продължи с проектите си за развитие на достъпността. Управата на град Авила е 

създало Наръчник за планиране, проектиране и маркетинг на достъпни маршрути в 

исторически градски среди. 
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Достъпен исторически път е пешеходна пътека, която завежда посетителите по предварително 

определен маршрут, която им позволява да се насладят на среда с историческа и културна 

стойност. 

 В повечето случаи пътят има определена начална и крайна точка, преминава през по-

обширна културно-историческа среда; в други случаи той се определя от идеята за 

свободно движение в рамките на градски център, без начална или крайна точка. 

 Пътят може да бъде следван като цяло или частично, според интереса и възможностите 

на посетителите,  както и с времето определено им за посещението. Той също може да 
бъде следват и обратно. 

 За да бъде квалифициран като „достъпен“ един път, той трябва да предоставя удобен и 

равностоен достъп на всички посетители, включително и хора с увреждания. Самата 

пътека трябва да има непрекъсната чиста ширина и свободна височина, и гладка 

повърхност, която няма големи препятствия и няма стръмни наклони, позволяващ лесен 
достъп на хора ползващи инвалидни колички или други помощни средства (пр. 

проходилка, бастун). По този начин пътят ще бъде лесно достъпен за родители с малки 

деца и бебета в колички. 

 Пътят трябва да има  подходящи указания на самия път за лесна навигация. Това може 

да бъде постигнато с означения, карти, табели или други указателни средства. 

 „Достъпността“ се отнася не само до физическата достъпност на пътя. Определени 

интересни обекти по протежение на пътя трябва да бъдат идентифицирани и обяснение 

за тяхната историческата и културна значимост трябва да е налична в достъпни 

формати. Алтернативни средства за опознаване на сгради и околна среда могат да бъдат 
предложено чрез записана (звуково разказана) информация, текстов дисплей, тактилна 

информация и модели, цифрови стимулации, др. 

 Където местата за посещение са сгради отворени за посещения, те също би трябвало да 

са достъпни, позволяващи всички посетители да могат да влязат и разгледат поне част от 
сградата. 

 Основна информация за пътя и местата за посещение би трябвало да са налични в 

информационен офис на града или уеб сайт. Информацията би трябвало да е 

представена в печатна форма, на Брайл или цифрови формати (включително и аудио 
описание където е възможно). Това ще даде възможност на посетителите да научат за 

пътя и да планират своето посещение или да разгледат пътя след посещението си и да го 

изживеят отново със свои приятели и семейство. 

 Докато основната цел на достъпния, исторически път е да предостави интересно 

културно изживяване на посетителите, някои добре обмислени допълнения могат да 
направят посещението по-удобно и приятно, такива като: 

 Налична и достъпна публична тоалетна наблизо 

 Достъп до маршрут на градския транспорт или до публичен паркинг 

 Лесен достъп до местни кафенета, ресторанти и барове 

 Туристически информационен център наблизо 

 Достъпни магазини наоколо или по протежение на пътя 
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 Публичен телефон 

 Пейки за сядане на определена дистанция 

 Сенчести зони или места за подслоняване при дъжд 

 Малки фонтани с питейна вода 

Там където такива малки приспособления са налични, посетителите трябва да са информирани 

за тях чрез туристически информационни канали, така че те да могат съответно да планират 
своето посещение. 

Авила е член на Лигата на исторически и достъпни градове (League of Historical and 

Accessible Cities LHAC)  (http://www.lhac.eu, проект, създаден от Европейския център на 

фондации (European Foundation Centre). Основната цел на Лигата на историческите и 

достъпни градове е да подобри достъпността на историческите градове, насърчаващи 

едновременно устойчивото развитие на туризма и опазването на културното наследство. 

10. Достъпна Авила 

Авила е една от водещите достъпни туристически дестинации в Испания. Като 

туристическа атракция, тя е особено известена с добре запазените си средновековни 

градски стени и много обекти на историческото наследството, които са внимателно 

адаптирани, за да са достъпни за посетители с увреждания. Като една от многото 

реализирани промени, градската стена на Авила безспорно си струва да се спомене, 

където са изградени места  за достъп, за да се подпомогне бързия достъп и лесно 

придвижване на хора с  двигателни увреждания. Тези промени не са само в достъпността 

на известни паметници и атракции, понеже вече няколко ресторанта, природни паркове, 

музеи и хотели също се подготвят да направят същото. Освен, че работи за създаването на 

пространства и маршрути, по които хората с увреждания да могат индивидуално лесно да 

се пътуват, Испания въвежда също няколко туристически обиколки с екскурзоводски 

услуги и специализирани услуги. 

Наръчник за Авила и неговата достъпност (на испански език) е добре проектирано 

ръководство, подпомагащо хората с увреждания, избрали да посетят Авила и е налично 

тук:  

https://www.accessibletourism.org/resources/avila_access_guide.pdf 
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11. Лига на достъпните градове (League of the Accessible Cities) 

Официален уеб сайт :  www.lhac.eu 

 

 
 

Влизайки в сила на 3 май 2008 г., Конвенцията на Организацията на обединените нации за 

правата на хората с увреждания постави нова перспектива за онези фондации, работещи в 

областта на уврежданията или правата на човека, предоставяйки им уникална възможност 

да използват експертните си познания за добро използване формиращото се поле на 

уврежданията.  

В резултат на това през 2009 г. група фондации, ръководена от Европейския център за 

фондации (European Foundation Centre EFC), реши да работи заедно под формата на 

консорциум, за да даде отличителен принос за мобилизиране на създаващия се сектор. 

През февруари 2010 г. Европейският консорциум на фондации за човешки права и хора с 

увреждания (European Consortium of Foundations on Human Rights and Disability) стартира 

първия си пилотен проект. 

Основната цел на Лигата на историческите и достъпни градове (League of Historical and 

Accessible Cities) е да подобри достъпността на историческите градове, насърчаващи 

едновременно устойчивото развитие на туризма и опазването на културното наследство. 

Основни цели на проекта са: 

 Да се предлагат иновативни решения за достъпност, които позволяват на хората с 

увреждания да се насладят изцяло на културно-историческо наследство 

 Насърчаване на туризма и социалното развитие на града 

 Разработване на пилотни проекти, които могат да послужат като вдъхновение за 

други фондации, местни власти и заинтересовани страни 

 Да служи като банка за обмен на най-добри практики и ноу-хау 

 Да се води чрез пример, повишава информираността, стимулира идеите и приканва 

другите да действат 
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Проектът се осъществява едновременно от осем фондации от четири различни страни в 

Европа, всяка от които в партньорство с местните власти на историческия град по техен 

избор: 

 Авила (Испания) – Foundation ONCE 

 Лука (Италия) – Fondazione Banca Monte di Lucca 

 Мулхаус (Франция) – Foundation Réunica 

 Торино (Италия) – Fondazione CRT 

 Виборг (Дания) – Realdania Foundation, Bevica Foundation, The Danish Disability 

Foundation and The Labour Market Holiday Fund 

Туристически маршрут, включващ интересни сгради, музеи, паркове, ресторанти, 

магазини и туристически информационен център, се разработват в историческия център 

на всеки град. 

Важно е да се отбележи, че „инвалидността“ се разглежда в най-широкия й смисъл, 

включващо сензорни и физически затруднения и увреждания и че (съгласно критериите за 

Универсален дизайн) подобренията на достъпността са планирани в дългосрочна полза за 

всички посетители, жители и туристи. 

В резултат, по тези маршрути всеки ще може не само да се разхожда и да изследва 

градския пейзаж независимо, но и да се ориентира и да общува с заобикалящата го среда, 

благодарение на информационни табели (като тактилни билбордове, ръководства на 

жесто-мимичния език и аудио наръчници) и други интерактивни цифрови инструменти, 

които ще бъдат достъпни за всички. 

Проектът включва цялостна (холистична) концепция за достъпност, която да доведе до 

подобрения в четири основни области: 

 Застроената среда и обществените пространства 

 Транспорт и свързаните с тях инфраструктури 

 Информация и комуникация, включително информационни и комуникационни 

технологии  

 Обществени съоръжения и услуги 

Разнообразието на историческите градове означава, че решенията за подобряване на 

достъпа не могат да бъдат стандартизирани. Следователно, въпреки че е договорена обща 

методология, предоставена чрез външно специализирано консултиране, начинът, по който 

всяка отделна страна изпълнява проекта, варира изключително много, като внася 

допълнително богатство и дълбочина на инициативата. Лигата на исторически и достъпни 

градове създава най-добър дизайн и ръководство за най-добри практики, показващи всеки 

отделен проект. 

Целейки подобряване на социалното включване и активно участие на хората с увреждания 

чрез подобрен достъп до историческо и културно наследство, Лигата на исторически и 

достъпни градове може да се разглежда като добър пример за практика на социални 

иновации. 
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12. Посетени места в Авила 

По време на учебното посещение в Авила, членовете на екипа на проекта посети следните 

места: 

 Главния площад на Авила Плаца Меркадо Чико (Plaza Mercado Chico) и околните  

средновековни улици, повечето от тях са достъпни за хора с увреждания. Зоната за 

пешеходците и зоната за превозните средства са разделени от специални настилки.    

 Базилика Сан Висенте (Basilica de San Vicente), dating датираща от 11 век – 

напълно достъпна за хора с различни увреждания. 

 Конферентно-изложбен център Лиенцо Норте (Conference Exhibition Centre Lienzo 

Norte) – съвременна сграда и културен център за различни културни събития и 

изложби.   

 Центъра за приемане на посетители (Visitors Reception Centre in Avila) – един 

модерен център, предоставящ информация и услуги на хора с различни 

увреждания, включително слепи, глухи, физически и умствено увредени хора.   

 Сградата на градската управа на Авила (Avila City Hall premises), достъпно 

реновирана историческа сграда, помещаваща кмета и градската управа.   

 Паласио де Лос Вердуго (Palacio De Los Verdugo), наскоро реновирана достъпна 

историческа сграда, помещаваща общинската администрация, вкл. и екипа работещ 

в сферата достъпната градска среда.   

 Паласио де Лос Суперунада (Palacio De Los Superunada),  наскоро реновирана 

достъпна историческа сграда, помещаваща художествената колекция на Гуидо 

капроти (Guido Caprotti), италиански художник живял в Авила. 

 Църква Сан Хуан (San Juan Church), possessing accessibility adjustments – example of 

the preservation of the historical building. 

 Дом на Санта Тереза, Музей на Света Тереза (House of Santa Teresa, Museum of St. 

Teresa) притежаваща приспособления за достъпност – пример за запазване на 

историческата сграда.    

 Дневен център за хора с умствени увреждания (Day Care Centre for people with a 

mental disability), предоставящ грижи и обучение с най-модерните технологии на 

хора с умствени увреждания и споделяне на опит с НПО „ПРОНИСИМА“ NPO 

(“PRONISA” Avila), менажиращо институцията. 

 Градските стени (City Walls), уникално напълно запазено средновековно 

отбранително съоръжение, достъпно за разходка по протежение на 1700 м, чрез 4 

входни точки, една – подходяща за хора с увреждания.   

 Къщата на Карницериас (House of Las Carnicerías), една от най-старите сгради в 

града – пример за добро реновиране за постигане на достъпност.   

 Катедралата на Сан Салвадор на Авила (Cathedral de San Salvador of Avila) и 

Кардиналския музей (Cardinal Museum) – достъпна за хора с увреждания, 

предоставяща информация, предоставяща аудио информация на няколко езика.   

 Четирите порти (Four Posts), мястото от където може да се насладите на 

великолепната красота на Градските стени (City Walls). 
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13. Политиката на Великобритания за хората с увреждания 

Правната рамка, уреждаща правата на хората с увреждания във Великобритания, се 

управлява както от вътрешното право на страната, от Закона за равенството (Equality Act) 

от 2010 г., така и от международното право, както и от Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания (UN Convention on the Rights of People with Disabilities). 

http://www.legislation.gov.uk.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законът за равенството (Equality Act 2010) от 2010 г. определя един човек с увреждане, 

ако същият има физическо или психическо увреждане и увреждането има съществено и 

дългосрочно неблагоприятно въздействие върху способността му да извършва нормални и 

ежедневни дейности. Законът гласи, че дадено лице дискриминира лице с увреждане, ако 

се отнася с него неблагоприятно поради нещо, възникнало вследствие от неговото 

увреждане, и не може да покаже, че отношението е пропорционално средство за постигане 

на законосъобразна цел. 

Раздел 20 от закона предвижда разпоредби относно изискването за извършване на разумни 

промени и приспособявания за хората с увреждания във връзка с услугите и обществените 

функции, помещения, работа, образование и сдружавания, което въздейства на различни 

части на закона. Обяснителните бележки предоставят преглед на задължението да се 

правят разумни корекции. 

Закона предвижда задължително прилагане на три изисквания, когато човек с увреждания 

е поставен в съществено по-неблагоприятно положение в сравнение с хората   без 

увреждания. Първото изискване обхваща промяна на начина, по който се правят нещата 

(като например промяна на практика), второто обхваща извършването на промени в 

изградената среда (като предоставяне на достъп до сграда), а третото обхваща 

предоставянето на помощни средства и услуги (като например предоставяне специален 

компютърен софтуер или предоставяне на различна услуга). 
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14. Достъпния туризъм във Великобритания  

Да направи Великобритания възможно най-достъпна, е цел и задача не само на 

британските власти, структурите на гражданското общество (най-вече на 

обединенията на хората с увреждания), но и на всяка една общност в цялата страна. 

Съоръженията, предлагани за посетители със специални нужди непрекъснато се 

подобряват. Наскоро проектираните или наскоро реновираните сгради и обществени 

пространства, осигуряващи асансьори и рампи за достъп на инвалидни колички, стават все 

по-често срещана практика. Автобусите също стават все по-достъпни и, ако бъдат 

предварително уведомени, служителите на влака, ферибота или автобуса с радост помагат 

на всички пътници с увреждания. Ако на туристическия агент бъде предоставена 

железопътна карта на човек с увреждания (Disabled Persons Railcard), ще получат отстъпка 

от железопътните тарифи. В наши дни много банки, театри и музеи предоставят помощни 

средства за хора с увредено зрение или слух. Специализирани туроператори, като Туризъм 

за всички (Tourism for All), се грижат за инвалиди с физически увреждания. 

Повече информация за пътници с увреждания се предоставят от сдружението „Правата за 

хората с увреждания Великобритания“ (Disability Rights UK) (www.disabilityrightsuk.org). 

Асоциацията публикува и две книги, които носят богата информация за туристите с 

увреждания, които може да бъдат полезни. За да се подпомогне планирането на 

пътуването за почивка на човек с увреждания, групи или семейства, има подробно 

ръководство на „Туризъм за всички“ (Tourism for All).  https://www.tourismforall.org.uk 

Уеб сайтът https://www.tourismforall.org.uk предоставя информация за районите на 

Обединеното кралство, места за настаняване и такива предоставящи храни и напитки, 

предложения за неща за правене, включително и интересни оферти, осигурява съдействие 

за планиране на посещението, както и новини.  
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„Туризмът за всички“ (“Tourism for All”) е малка, жизнена, независима национална 

благотворителна организация, която е платформата на достъпния туризъм и пътувания във 

Великобритания. Те искрено гарантират, че хората могат да участват във всички области 

на живота на общността, независимо от тяхната мобилност или способности. 

Освен това, всички регионални туристически съвети на Обединеното кралство 

предоставят информация за достъпа на хора с увреждания в техните места за настаняване 

и забележителности за разглеждане. В Обединеното кралство е добре организирана и 

добре функционира Национална схема за достъпност (National Accessible Scheme ) (НСД-

NAS), която оценява достъпността на настаняването във Великобритания и присъжда 

сертификат. НСД-NAS покрива три вида увреждания: мобилност, слух и зрение. 

Оценените имоти трябва да имат съоръжения като ръчни релси, рампи, слухови 

устройства и цветен контраст, примерно изброени. 

НСД-NAS схемата – съдържание, членове на НСД-NAS схемата, вкл. и тяхната оценка 

могат да бъдат намерени на следния сайт:    

https://www.visitengland.com  и https://www.tourismforall.org.uk  

 

 

Националната схема за достъпност (National Accessible Scheme) (НСД-NAS) е схемата, 

която помага да се намери място за настаняване, което отговаря на всякакви възможни 

нужди, оценено от независими обучени оценители спрямо изискуеми критерии. 

Оценяваните имоти трябва да разполагат с съоръжения като перила, рампи, душове на  

достъпно ниво, слухови устройства и табели с цветен контраст. Ето списъка с логата на 

NAS-НСД, които са  показани и обяснени по-долу. 

Оценяването се извършва за хора в три категории:   

 Хора с увреждания и възрастни хора 

 Хора със зрителни увреждания и слепи 

 Хора с увреден слух и глухи 
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ДЕВЕТТЕ ЛОГА ЗА ДОСТЪПНОСТ: 

 

ВЪЗРАСТНИ И ТРУДНО ПОДВИЖНИ ГОСТИ   

Ако можете да се изкачите по стълби, но бастун или патерици подпомагат това, 

внимавайте за това лого. 

 

ВРЕМЕННИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ 
Ако имате проблеми с ходенето или можете да направите 3 стъпки, или имате 

нужда да ползвате инвалидна количка от време на време, това лого се отнася за 
вас.  

 

НЕЗАВИСИМИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ 

Подобно на международното лого за независими потребители на инвалидни 
колички. Ако сте потребител на инвалидна количка и пътувате независимо, 

внимавайте за това лого. 

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА АСИСТИРАНИ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ 
Ако сте ползвател на инвалидна количка и пътувате с приятел или член на 

семейството, който ви помага при ежедневните дейности, това лого се отнася за 

вас. 

 

ЗНАК ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДОСТЪПНОСТ  

Изключителна достъпност се предоставя на заведения, които отговарят на 
изискванията на независимите потребители на инвалидни колички или 

ползватели на асистирани инвалидни колички и също отговарят на други по-

взискателни изисквания. 

 

  

ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ И СЛЕПИ ХОРА 1  

Ако имате затруднения с четенето на дребен шрифт, регистрирани сте като 
сляп, имате лошо зрение или зрителни увреждания, настаняването с това лого е 

подходящо за вас 

 

 

ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ И СЛЕПИ ХОРА 2 

Изключително ниво на съоръжения и услуги, които биха били подходящи за 
всеки с увредено зрение от лека загуба на зрението до липса на такова. 

 

СЛУХОВО ЗАТРУДНЕНИ И ГЛУХИ ХОРА 1 
Ако имате леки слухови затруднения, глухи сте, носите слухов апарат или 

имате увреждане на слуха, внимавайте за настаняване, показващо това лого. 

 

СЛУХОВО ЗАТРУДНЕНИ И ГЛУХИ ХОРА 2 
Изключително ниво на съоръжения и услуги, които биха били подходящи за 

всеки с увреден слух от лека загуба на слуха до пълна такава. 
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15. Политиката за достъпност в Манчестър 

Градският съвет на Манчестър https://www.manchester.gov.uk  може да бъде водещ пример 

за добре организирани дейности в областта на управлението на един град, както и 

превръщането му в достъпен град. 

Има четири важни документа за планиране, които си струва да се познават: 

Манчестърска стратегия – Нашия Манчестър (МСНМ) Manchester Strategy – Our 

Manchester (MSOM)  

Това е планов документ, определящ дългосрочната визия за бъдещето на Манчестър и 

описва как ще бъде постигнато то. Той предоставя рамка за действия на всички партньори, 

работещи в Манчестър - организации от публичния сектор, бизнеса, гражданския сектор и 

общностите. Това не е стратегия за Градския съвет на Манчестър, а за самия Манчестър, 

разчитайки, че всеки един от неговите граждани трябва да играе роля, за да направи града 

възможно най-добрия. Той определя бъдещия Манчестър като „оживен град, чист, 

безопасен и привлекателен“. Стратегията е разработена, за да осигури дългосрочни 

планове, които трябва да бъдат приложени за създаване на нови работни места и растежа в 

Манчестър, гарантиращ, че всеки може както да се възползва, така и да допринесе за 

успеха на града. 

Визията за Манчестър до 2025 г. е дефинира - да бъде в предните места сред градовете от 

световна класа, когато градът ще: Има конкурентна, динамична и устойчива икономика; 

Притежава висококвалифицирани, предприемчиви и работливи хора; Бъде свързан, в 

международен план и в рамките на Обединеното кралство; Играе пълната си роля за 

ограничаване на въздействието на изменението на климата; Бъде място, където жителите 

от всякакъв произход се чувстват в безопасност, ще могат да се стремят, да успеят и да 

живеят добре (тук е аспектът на достъпността); Бъде чист, привлекателен, културно богат, 

външно добре изглеждащ и приветлив град. 

Целите са формулирани като: Процъфтяващ и устойчив град; Висококвалифициран град; 

Ниско-въглероден град за живеене; Град със свързаност. Изпълнението на стратегията и 

мониторинга  на напредъка са акцентите в края. Всяка година общият напредък се 

представя чрез Отчета за състоянието на града. 

Стратегия за всички възрасти хора с увреждания (СВВХУ) - All-Age Disability Strategy 

(AADS) 

Документът е разработен за всички, които живеят, работят, учат или посещават 

Манчестър. Това е така, защото отговорността е на всички за да се гарантира, че в 

Манчестър децата, младите хора, възрастните и старите хора с увреждания имат 

пълноценна роля в обществото. Те правят това, като упражняват своите права и равни 

възможности за достъп до услуги и инфраструктура, и получават подкрепата, на която 

имат право. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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Стратегията за всички възрасти хора с увреждания (СВВХУ - AADS) е планът на 

Манчестър да подкрепи и даде възможност на хората с увреждания да се интегрират 

напълно във всички градски възможности, съоръжения, дейности и общности. СВВХУ - 

AADS е написана и от гледна точка на социалния модел на увреждане, 12-те стълба на 

независимия живот и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 

Социалният модел на хората с увреждания определя, че не състоянието или уврежданията 

ограничават хората, а екологичните и обществени условия и начинът на организиране на 

обществото създават бариери; не се приспособяват различията и следователно така се 

създават затруднения и ограничения на хората. Дефиниция на тази стратегия е, че когато 

тези бариери бъдат премахнати, ще имаме „град, удобен за хората с увреждания“.  

12-те стълба на независимия живот са: Подходяща и достъпна информация; Адекватен 

доход; Подходящо и достъпно здравно и социално обслужване; Напълно достъпна 

транспортна система; Пълен достъп до изградената среда; Адекватно осигуряване на 

технически помощни средства и оборудване; Наличие на достъпни и адаптирани жилища; 

Адекватно предоставяне на лична помощ; Наличие на приобщаващо образование и 

обучение; Равни възможности за заетост; Наличие на независимо застъпничество и 

самозащита; Наличие на партньорска поддръжка. 

Манчестър трябва да е градът, в който: Стремежите на децата и възрастните с увреждания 

са разпознати и могат да бъдат реализирани; Всички райони на града и всички части от 

живота на града са достъпни; Хората с увреждания могат да бъдат независими и равни в 

обществото и имат избор и контрол върху живота си; Жители на града са най-голямото 

богатство на града; Всеки има право да реализира собствения си потенциал. 

Стратегията съдържа в първата част - Предговор и Въведение; Това е Манчестър; Добре 

дошли в Манчестър: Достъп до всички области; и във втората част - Планове за 

образование, здравеопазване и грижи; Равенство, достъп и включване; Отговорност на 

всеки; Да се чуваш; Приоритети; Как изглежда „доброто“; Насоки - Достъп до всички 

области. 

Градският съвет на Манчестър се ангажира да работи с хора с увреждания и партньори, за 

да вгради социалния модел на увреждане в услугите на града, както и да приложи 

Стратегията за всички възрастови увреждания. 

Стратегията за достъпност в Манчестър (СДМ)- Manchester Accessibility Strategy 

(MAS) 

Целта на Стратегията за достъпност в Манчестър е да осигури достъпност на учебната 

програма, физическата среда и информацията за ученици със специални образователни 

потребности и увреждания (СОПУ) (Special Educational Needs and Disabilities (SEND). Тя е 

базисна за предоставянето на услуги в Манчестър и за подкрепата на училищата и 

учебните заведения за разработването на техните планове за достъпност. 

Визията за децата и младежите в Манчестър със СОПУ - SEND е, че те реализират своя 

потенциал в образованието, имат щастлив и пълноценен живот, имат възможност за избор 

и контрол, и правят успешен преход към зряла възраст. 

http://www.greece-bulgaria.eu/


 

        

        

   
 

Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код  

501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите 

страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 
отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат http://www.greece-bulgaria.eu/ 

 25 

 

Стратегическите цели са свързани с: Да продължи да се развива работата за максимална 

независимост на децата и младежите със специални образователни потребности и 

увреждания (СОПУ - SEND); Да се увеличат възможностите за избор и контрола на деца и 

младежи със СОПУ - SEND и техните семейства; Да се увеличи достъпа до местни и 

универсални възможности, инфраструктура, дейности, услуги в рамките на местните 

общности; Да се гарантира, че образованието е приобщаващо и подобрява постиженията и 

другите резултати на децата и младите хора; Да се осигури един по-добър преход и 

интеграция в рамките на образованието, здравеопазването и грижите; Да се предоставят 

повече възможности за избор на младите хора след 16 години, като например увеличен 

достъп до подпомагани стажове, обучение и възможности за преминаване към заетост; Да 

се увеличат възможностите и разработят начини за подобряване на това как гласът на 

децата и младите хора е включен в проектирането и предоставянето на услуги. 

По-нататък в СДМ - MAS се обръща специално внимание на следните теми: увеличаване 

на участието в училищната учебна програма и учебните програми за обучението през 

ранните години на етап създаване, предоставяне на подходящ инструментариум според 

нуждите – квалифициран отговор; Извънредна подкрепа; Медицински нужди; 

Предоставяне на ресурси; Звена за насочване на ученици; Болнично училище; Сензорно 

увреждане; Специални училища; Процес за осигуряване на качество; Звена за 

координация на пътуванията. Също така е представено и Подобряване на физическата 

среда на училищата и приспособленията на такива за ранните години - Обзор и сгради. 

Определят се мерки за подобряване на предоставянето на информация на ученици с 

увреждания и техните семейства - Помощни технологии, Уебсайт на Градския съвет на 

Манчестър и Местното предлагане със сайтове за училища в Манчестър за деца и 

младежи със СОПУ - SEND. Гарантирана е приемственост, обсъждане на прехода и 

подготовката за живот като възрастни. 

Службите за подпомагане в местните райони на Манчестър и контактните им данни са 

включени в документа. 

 

Програмата “Нашия подход за равенство” (ПНПР) - “Our Approach to Equality” 

Program (ОАЕП) 

Градския съвет на Манчестър е разработил и прилага Програмата “Нашите цели за 

равенство”, свързана с Целите за равенство 2016-2020, налични на сайта: 

(https://www.manchester.gov.uk/info/200041/equality_and_diversity/5885/our_policy_approach ) 
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Целите за равенство показват ангажираността към равенството и многообразието и 

помагат да се опишат нещата, които трябва да се направят, за да се подкрепи визията на 

Манчестър да бъде прогресивен и справедлив град. Има три цели за равенство за 2016 - 

2020 г. (всяка с набор от задачи), които описват областите и дейностите, върху които ще 

бъде фокусът за годината, за да се гарантира постигане на напредък. 

Цел 1 - Познаване на Манчестър по-добре. Гражданите и партньорите на Манчестър от 

обществения и гражданския сектори работят заедно за повишаване на качеството на 

информацията, знанието и разбирането за различните общности на Манчестър. 

Включително: Под-цел 1: Подобряване на начина, по който общностите и хората, които 

ползват услугите, са запознати и ангажирани с тях. Под-цел 2: Включване на широк кръг 

хора и организации в разработването и преразглеждането на работа по равенството, 

укрепването на отношенията между партньорите и извличането на полза от силните 

връзки, които партньорите в гражданския сектор имат с общността на Манчестър. Под-

цел 3: Оказване на влияние на управленската политика и решенията, взети на национално 

ниво за мониторинг на равенството, изследвания и информация, която се събира за хората 

и как тя се използва. Под-цел 4: Използване на нарастващите и споделени знания за 

манчестърските общности с партньорите, за да има увереност, че има един общ начин за 

анализ на това как всички големи промени в града влияят на различните общности. 

Цел 2 - Подобряване на шансовете за живот. Всеки, който живее в Манчестър, трябва да 

има добро качество на живот и равни шансове. Има четири под-цели в подкрепа на това: 

Под-цел 1: Подобряване на здравето и благополучието на всички жители и увеличаване на 

продължителността на живота на хората от Манчестър, като се осигурят по-добри здравни 

и социални грижи. Под-цел 2: Подобряване на шансовете за живот и увеличаване на 

стремежите и постиженията на всички деца и възрастни в Манчестър в образованието, 

като се гарантира, че е налице правилната подкрепа за осигуряване на достъп до добро 

образование и пътища за заетост, достъпни за всички. Под-цел 3: Осигуряване на 

възможности за доброволчество, чиракуване и обучение в града, като се работи с 

партньори от публичния и гражданския сектор, за да се направи това и да се повлияе на 

други организации да направят същото. Под-цел 4: Прилагане на съвместен подход с 

партньори от публичния и гражданския сектор, за повишаване на осведомеността за 

престъпността от омраза и за помогне на хората да се чувстват по-уверени да докладват за 

нея. 

Цел 3 - Празнуване на нашето многообразие. Голямата сила на Манчестър е 

разнообразието му; Те са постигнали много заради различните си общности. Има три под-

цели в подкрепа на това: Под-цел 1: Сътрудничество между секторите за организиране и 

популяризиране на събития и целенасочени комуникационни кампании, които празнуват 

различните общности на Манчестър и предоставят по-голяма информираност и разбиране 

за самите тях. Под-цел 2: Развитие на националния и международния профил на 

Манчестър като разнообразен, приобщаващ град, който се грижи за равенството. Под-цел 

3: Добро използване на комуникационните канали, така че всички партньори да имат 

възможност да отпразнуват разнообразието на града и да разкажат на хората по целия свят 

как тези цели се постигат.      
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Групата за достъпност на хора с увреждания в Манчестър (ГДХУМ) - Manchester 

Disabled People’s Access Group (MDPAG)-  

За постигане на целта Манчестър да бъде достъпен град,  Градската администрация 

работи в тясно сътрудничество с Групата за достъпност на хора с увреждания в 

Манчестър (ГДХУМ) http://www.mdpag.org.uk /. 

 

Групата за достъпност на хора с увреждания в Манчестър (ГДХУМ) е организация на хора 

с увреждания и регистрирана благотворителна организация. Тя насърчава най-добрите 

практики в областта на стандартите за проектиране и достъп и работи за подобряване на 

достъпа до сгради, транспорт, обществени пространства, събития, информация и услуги. 

Правят това чрез участие като членове и проектни дейности, чрез консултации за достъп, 

принос към консултации, обучение на хора с увреждания и на организации, публикации и 

кампании. 

ГДХУМ работи с хора с увреждания, фирми, архитекти и дизайнери, публичния сектор, 

гражданския и обществен сектор в голям Манчестър и на други места. Те промоцират най-

добрите практики за достъпни и приобщаващи стандарти за дизайн и достъп чрез: Нашият 

план за хората с увреждания в Манчестър (Our Manchester Disability Plan), 

председателстващ Работната група за изградена градска среда (Built Environment 

Workstream); Одити и проучвания за достъпността, Декларации за достъпност и 

Декларации за достъпност и дизайн; Консултации и принос към консултации, Съвети за 

консултации с хора с увреждания, Обучение и информация за организации и компании, и 

обучение за одит на достъпността за хора с увреждания; Публикации; Предоставяне на 

информация по закона за равенството, регулация на сградите, насоки за планиране и 

стандарти за достъпност и най-добри практики, включително разработване на материали 

за изготвяне на Декларации за дизайн и достъпност; Проекти и съвместни дейности с 

местните власти, проекти за регенерация, за гражданския и обществен сектор; 

Предоставяне на информация, консултации и съвети на други инфраструктурни 

организации от гражданския и общинския сектор в Голям Манчестър; Активно участие с 

други организации на хората с увреждания и такива от гражданския сектор и на 

общността в Голям Манчестър; Подкрепа за разработване и прилагане на Схемата за 

равенство на хората с увреждания, включително оценка на въздействието, събиране на 

информация, консултации с хора с увреждания, одити за достъп, обучение за равенство на 

хората с увреждания; Кампании. Членовете на организацията се срещат редовно и 

провеждат допълнителни консултации, обучения и социални събития. 

Екипът от експерти на проекта по време на тяхното посещение в Манчестър проведоха 

специална среща с експерт от ГДХУМ в сградата на Баните на Виктория.   
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16. Достъпен Манчестър 

Манчестър е един от любимите градове на Великобритания за посещение. Известен с 

индустриалното си минало, с каналната си система и със своята спортна, музейна и нощна 

култура, в Манчестър има толкова много да се види и проучи. Има няколко топ атракции, 

които си заслужава да се видят. 

Градският съвет на Манчестър (Manchester Town Hall) е достолепна сграда - може би 

най-красивата в града. Това е забележителна историческа сграда, построена в края на 19 

век, пълна с бюстове, скулптури и стенописи, които изобразяват част от историята на 

града. С изключение на часовниковата кула, останалата част от сградата се разглежда 

лесно с инвалидна количка чрез наличните асансьори. 

Художествена галерия и градини на Уитуърт (Whitworth Art Gallery and gardens), 

притежава около 55 000 артефакти в колекцията си. Галерията се намира в парк Уитуърт и 

е част от Манчестърския университет. През 2015 г. Уитуърт отново отвори врати, след 

като бе направено значимо преустройство, което удвои изложбените пространства, 

възстанови характеристиките на периода и се обърна към заобикалящия го парк. 

Интериорът и екстериорът са напълно достъпни с правилно изградени пътеки. 

Музеят на историята на хората (People’s History Museum) е разположен в сграда - 

някогашна хидравлична помпена станция, преустроена като поразителен модерен музей. 

Това е добро показване на историята на хората, а с асансьори (достъпни за инвалидни 

колички) и различни съоръжения на място за обслужване на специфични нужди на 

посетители (като аудио турове за хора с увреден слух), това е една атракция, която е 

помислила много за достъпността. 

Олд Трафорд (Old Trafford) е едно от най-известните и исторически места на футбола в 

света. Достъпността често може да бъде предизвикателство на този стар стадион, но за 

Олд Трафорд се знае, че е доста гостоприемен, с достъпни места за сядане, места за 

инвалидни колички, достъпно фоайе, аудио слушалки и съоръжение за промяна на 

местата. 

Библиотека „Джон Райландс” (John Rylands Library), известна като шедьовър на 

Викторианската готическа архитектура, приютява колекция от световна класа включваща 

най-старото известно издание на Новия Завет, фрагмент „Сейнт Джон” и друга огромна, 

разнообразна колекция, вкл. великолепни известни средновековни ръкописи. Тя е почти 

напълно достъпна с пешеходни пътеки и асансьори за хората с увреждания. 

Баните на Виктория (Victoria Baths) са много красива атракция. Първоначално построени 

в началото на 20 век като функциониращи обществени бани, те са затворени през 90-те 

години. След много скъпа реставрация, сега съоръжението по същество представлява 

туристическа дестинация. Освен това точките за гледане, достъпни за инвалидни колички, 

го правят още една подходяща спирка в Манчестър. 
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Градините Пикадили (Piccadilly Gardens) е зелена зона с открито пространство, 

разположена в сърцето на центъра на Манчестър. Те са същинският център на 

обществения транспорт в Манчестър. Градините са идеалното място за редица музикални 

и културни събития, които се провеждат през цялата година. Като достъпна порта към 

града, те предоставят както възможности за работа, така и за свободното време на хората с 

увреждания. 

Касълфийлд (Castlefield), проектиран като Парк на градското наследство "Urban Heritage 

Park", е отлично място за опознаване на Манчестър, сред възстановените с много любов 

Викториански къщи около старите канали или през реконструираната римска крепост. 

Там е каналът Бриджууд (Bridgewater Canal), построен през 1761 г., и многото стари 

складове, които са реставрирани и превърнати в офиси, магазини, хотели и ресторанти. 

Напълно достъпно място за наслада на стария Манчестър и неговите канали. 

17. Достъпно образование в Университета на Манчестър 

 

Университетът на Манчестър (University of Manchester) е публичен 

научно-изследователски университет, създаден през 2004 г. чрез 

сливането на Университет на Манчестър (University of Manchester), 

Института за наука и технологии (Institute of Science and Technology) и 

Манчестърския университет на Виктория (Victoria University of 

Manchester). Манчестърският университет е университет „Червена 

тухла“ (red brick university), продукт на гражданското университетско 

движение от края на 19 век. 

Университетът притежава и управлява големи културни ценности като Манчестърския 

музей (Manchester Museum), Галерията на изкуствата Уитуърт (Whitworth Art Gallery), 

Библиотеката „Джон Райландс“ (John Rylands Library) и Обсерваторията на банката 

Джодрел (Jodrell Bank Observatory) – Обект на Световно наследство на ЮНЕСКО 

(UNESCO World Heritage Site). 

Манчестърският университет е разделен на три факултета: Факултетът по биология, 

медицина и здраве (Faculty of Biology Medicine and Health); Факултетът за наука и 

инженерство (Faculty of Science and Engineering; Хуманитарен факултет (Faculty of 

Humanities),  

Допълнително, факултетите се състоят и от няколко изследователски института  - Център 

по ново писане (Centre for New Writing), Институт по социални изменения  (Institute for 

Social Change), Световния институт по бедност Брук (Brooks World Poverty Institute),  

Хуманитарен и разрешаващ конфликти институт (Humanitarian and Conflict Response 

Institute), Института на Манчестър за иновационни проучвания (Manchester Institute for 

Innovation Research), Изследователския институт за космополитни култури (Research 

Institute for Cosmopolitan Cultures), Център за изучаване на Китай (Centre for Chinese 

Studies), Института за разработване на политики и управление (Institute for Development  

Policy and Management), Център за равенство в образованието (Centre for Equity in 

Education) и Институт за устойчиво потребление (Sustainable Consumption Institute).  
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Департамент за консултиране и подпомагане за хора с увреждания (ДКПХУ) 

Department of Disability Advisory and Support Service (DDASS) 

 

http://www.dso.manchester.ac.uk / 

Студентите със увреждания съставляват над 15% всички студенти в Университета на 

Манчестър, и университетът предоставя услуги свързани с достъпността и услуги по 

включването. Департаментът за консултиране и подпомагане за хора с увреждания 

ДКПХУ (DASS) подпомага много различни хора, независимо дали са студенти, персонал 

или поддръжници. Екипът се стреми да помогне на всеки да успее – в неговото учение, 

работа, или останалата част от неговия живот в университета. 

Екипът на ДКПХУ (DDASS) обединява квалифицирани съветници за подкрепа на 

настоящите и бъдещите студенти с увреждания и специализиран екип за персонала с 

увреждания. Те предлагат общи съвети на родителите и поддръжниците, за да помогнат и 

на родители и на синовете или дъщерите да направят прехода към независимост в 

университета. Те подкрепят и служители в университета, които работят със студенти с 

увреждания и персонала. Поддържаните целеви групи са: настоящи студенти, бъдещи 

ученици, родители и студенти, персонал с увреждания, персонал, който работи със 

студенти с увреждания и персонал, работещ с персонал с увреждания. 

От алтернативни договорености в изпитите до софтуер, който да подпомогне изучаването, 

ДКПХУ (DDASS) е за да ви помогне да получите достъп до подпомагане, която ви е 

необходима в областта на подпомагането при изпитите, подпомагане на обучението и др. 

Екипът от експерти по проекта по време на посещението си в Манчестър проведе 

специална среща в Манчестърския университет с експерт от ДКПХУ (DDASS). 
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18. Посетени места в Манчестър 

 

По време на посещението си в Манчестър, екипът на проекта посети следните места:  

 Галерия и градини Уитуърт – красиво реновирана историческа сграда, превърната в 

културен център за съвременното изкуство, която е напълно достъпна за хора с 

увреждания.  

 Университета на Манчестър (University of Manchester) – един от най-големите 

университети във Великобритания, предоставящ специални грижи за хората с 

различни увреждания. 

 Баните на Виктория (Victoria Baths) – много красива старинна сграда,  понастоящем с 

извършваща се реконструкция за достигане на перфектна достъпност.    

 Информационния център за посетители (Visitor Information Centre) на Манчестър – 

съвременен достъпен туристически информационен център. 

 Градините Пикадили (Piccadilly Gardens) и разходка в града в Северния квартал 

(Northern Quarter) до Катедралата на Манчестър (Manchester Cathedral)– търговския 

център на града, достъпен за посетители. 

 Сградата на Градския съвет на Манчестър (Manchester Town Hall/City Council) – 

помещения за предоставяне на услуги на гражданите, включително и с увреждания. 

 Централната библиотека (Central Library) – ИКТ обзавеждане за предоставяне на 

услуги.  

 Библиотеката „Джон Райландс“ (John Rylands Library) – удивителна историческа 

сграда, достъпна за хора с различни увреждания.   

 Парк на градското наследство Касълфилд ("Urban Heritage Park," Castlefield) – модерно 

реновиран достъпна историческа градска зона. 
 Музея на историята на хората (People's History Museum), Художествената галерия на 

Манчестър (Manchester Art Gallery), Музея на науката и индустрията (Museum of 

Science and Industry), Стадиона Олд Трафорд (Old Trafford Stadium) – достъпни за 

хората с увреждания. 
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19. Политиката на Франция за хората с увреждания 

Френската република полага грижи хората с увреждания да са равнопоставени и 

пълноценни граждани на френското общество, независимо от увреждането си или 

степента, в която то се проявява. Това е нормативно определено в Закона за хората с 

увреждания от 11 февруари 2005 г.  (Закон за равни права и възможности, участие и 

гражданство на хората с увреждания). В член 114 на Закона е посочено: „По смисъла на 

този закон, увреждане представлява всяко ограничаване на дейността или ограничаване на 

участието в обществото, претърпяно в неговата среда от лице поради съществена, 

постоянна или продължителна промяна на една или повече физически функции, сетивно, 

умствено, когнитивно или психическо или инвалидизиращо здравословно състояние“.  

Линк към закона: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte

=&categorieLien=id 

 

Към датата на приемане на Закона във Франция над 10% от населението (над 5 милиона 

души) е с увреждания. Затова и мерките, разписани в Закона, както и някои по-късни 

допълнения към тях, включват различни дейности във всички области на обществения 

живот: образование, заетост, архитектурната среда и достъпност, транспорт (като 

издаване на карти за инвалидност; компенсиране от държавата на намалената заплата на 

работник с увреждания; грант за ученик с увреждане; изплащане на надбавка на възрастни 

хора с увреждания; достъпен транспорт и обществени пространства и др.). В 

департаментите на територията на цяла Франция са създадени MDPH (La maison 

départementale des personnes handicapées) – институции, които се грижат, както за правата 

на хората с увреждания и придобивките, които им се полагат, така и за тяхната 

осведоменост.  

20. Достъпния туризъм във Франция  

Като част от политиката за достъпност, френската държава и общество прилагат и 

политиката за достъпен туризъм. Създаден е държавният етикет (знак, марка) „Туризъм и 

увреждания“ (Label "Tourisme et handicap"). Той е издаден от Министерството на туризма 

на Франция, но появата му се дължи на тясното сътрудничество на държавния орган с 

туристическия бранш, местните власти и асоциациите, представляващи хората с 

увреждания. Целта на етикета „Туризъм и увреждания“ e да предоставя обективна и 

последователна информация относно достъпността на обекти и туристически съоръжения. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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http://www.tourisme-handicaps.org/les-labels/ 

   

Знакът обхваща четири групи състояния на увреждане: увреждане на слуха, увреждане на 

зрението, двигателно увреждане и психическо увреждане. На всеки пет години се 

извършва ново категоризиране Tourisme et handicap на обектите, обхванати от марката. Тя 

обхваща различни туристически дейности, които са групирани в 5 категории: настаняване; 

туристическа информация; свободно време; ресторантски дейности; посещения.  

Интересът към Tourisme et handicap расте непрекъснато. През юни 2018 г. в него са 

обхванати близо 5500 заведения и институции. На 31 декември 2016 г. 2260 туристически 

обекта са получили знака и за четирите групи състояния на увреждане (увреждане на 

слуха, увреждане на зрението, двигателно увреждане и психическо увреждане). Това са 

41% от обектите, притежаващи марката Tourisme et handicap. За да се насърчат все повече 

заведения и обекти да се включат в обхванатите от етикета дейности се организира месец 

на Tourisme et handicap, правят се изложения, раздават се награди, поддържа се засилено 

рекламиране на дейностите в социалните мрежи. 

Като известен и привлекателен туристически и природен обект, Национален парк Пиренеи 

в Южна Франция също е включен в Tourisme et handicap.  

 

21. Национален парк Пиренеи 

Parc National des Pyrénées (Национален парк Пиренеи) е част от веригата от десет 

национални парка във Франция, които се управляват от Френската агенция за биологично 

разнообразие (Agence Française pour la Biodiversité AFB). Националните паркове обхващат 

разнообразни сухоземни и морски области и представляват почти 9,5% от френската 

територия (60728 km²). Класифицирани са като национални паркове поради 

изключителните си природни и културни ресурси. Десетте парка привличат повече от 8,5 

милиона посетители всяка година. 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr 
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 Национален парк Пиренеи е третият поред национален парк във Франция. Създаден е с 

указ на 23 март 1967 г. Паркът е разположен в областите Високи Пиренеи и Пиренеи-

Атлантик (Hautes-Pyrénées & Pyrénées-Atlantiques) и се простира на площ от повече от 100 

километра, върху шест долини, два департамента (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) 

и две области (Nouvelle Aquitaine /Нова Аквитания/ et Occitanie /Окситания/). Разположен 

е по границата между Франция и Испания. Паркът управлява два природни резервата: 

Националния природен резерват Néouvielle/Неувиел/ (2313 хектара) в долината Aure /Ор/ 

и Националния резерват на белоглавите лешояди „Ossau“/Осо/ (83 хектара). Мястото 

"Pyrénées Mont Perdu, cirques et canyons" (Изгубена планина Пиринеи, циркуси и каньони) 

е включено през 1997 г. в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, както за 

природно, така и за културно наследство. Циркусите на Gavarnie /Гаварни/, Estaubé 

/Естобе/, Troumouse /Трумуз/ и Barroude /Баруд/ от френската страна и каньоните Aniscle 

/Анискл/, Ordesa /Ордеза/, Escuain /Ескуен: и Pineta /Пинета/ от испанска страна, 

представляват природни феномени и са нагледен пример за големите етапи (стадии) от 

развитието на Земята.  

 

  

Карта на Национален парк Пиринеи 

 

 

Както всички национални паркове, Национален парк Пиренеи се състои от "сърце" и "зона 

на членство" (в тъмно зелен цвят на картата е „сърцето“). „Сърцето“ представлява 

защитена зона, в която няма постоянни жители. То е предмет на специфични разпоредби 

за опазване на биологичното разнообразие. В тази област от 45 707 хектара се практикуват 

традиционни дейности като пасторализъм (традиционни практики за сезонна паша на 

животните) и горско стопанство. „Сърцето“ обхваща  административната територия на 15 

общини. В зоната за членство, в която са включени 64 общини, националният парк си 

партнира с местните общности на базата на специална Харта, чрез която се определят 

конкретните дейности по опазване на околната среда, съчетани с обществено-

икономическото развитие: поддържане на качеството на ландшафта, развитие на селата, 

подпомагане управлението на летните пасища и оценка на продуктите на местно 

земеделие, развитие на горскостопанска дейност, управление на гостоприемството по 

основни туристически обекти, информиране на обществеността, опазване на природното и 

културно наследство, опазване на водните ресурси. 

Национален парк Пиренеи е без бариери или огради и животните в него са напълно 

свободни. В парка живеят над 70 различни вида бозайници. Много от гръбначните 

животни (общо над 40 вида) са защитени на национално равнище. Едно от тях, 

планинската дива коза, силно застрашено през 50-те години на XX век, днес се развива 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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свободно в парка, като от вида има над 4 000 животни. Сред големите животни  се срещат 

и кафяви мечки, а мармотите са успешно възвърнати в парковата естествена среда. Има 

изобилие на големи грабливи птици, като брадати лешояди, белоглави лешояди, египетски 

лешояд и златен орел.  

Най-алпийската планинска верига в южната част на Европа, Пиренеите разполагат с много 

богата и разнообразна флора – над 2500 растителни вида, повече от 40% от растителното 

разнообразие във Франция (европейската континентална територия на Франция). Те 

растат на различни нива на надморска височина и достигат до 3 000 метра. Лилии, 

рамонди, адониси, див лук, пиренейска върба изпълват националния парк Пиренеи. 

Природните красоти, богатите флора и фауна, както и забележителностите привличат 

множество туристи в Национален парк Пиренеи. Желанието паркът да е достъпен за 

хората с увреждания, кара ръководството му още през 2006 г., тоест година след 

приемането на Закона за хората с увреждания, да постигне изискванията и да получи 

етикет „Туризъм и увреждания“ (Label "Tourisme et handicap") за две от къщите 

(посетителските центрове) в парка - Maison du Parc national des Pyrénées d’Etsaut en vallée 

d’Aspe /Къщата на националния парк в Етсо в долината Аспе/ и Maison du Parc national de 

Laruns en vallée d’Ossau /Къща на националния парк Ларюн в долината Осо/. Етикетът се 

отнася и до четирите типа увреждания - увреждане на слуха, увреждане на зрението, 

двигателно увреждане и психическо увреждане и е даден за първи път на френски 

национални паркове! Днес шест от общо деветте къщи на парка притежават етикета и за 

четирите типа увреждания: Maison du Parc national à Tarbes /Тарб/, Maison et de la vallée à 

Arrens-Marsous /Къщата в долината Арен-Марсу/, Maison à Etsaut /Къшата в Етсо/, Maison   

à Laruns /Къщата в Ларюн/, Maison à Saint-Lary /Къщата в Сен-Лари/ и Point d’information 

du Plan d’Aste /Информационен пункт в План Дасте. Останалите три къщи (посетителски 

центрове) също за достъпни за хората с увреждания, но не и за четирите вида.  

 

Къщите в Национален парк Пиренеи: http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-

decouvertes/sejourner-dans-le-parc-national/les-maisons-du-parc-national-des-pyrenees 
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22. Политиката на Националния парк Пиренеи за достъпност   

Етикет за достъпност в Парка: 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/un-parc-national-

accessible/label-tourisme-et-handicap 

Политиката на достъпност за хората с увреждания е реализирана от Национален парк 

Пиренеи и в изграждане на маршрути-интерпретативни пътеки за четирите типа 

увреждания - увреждане на слуха, увреждане на зрението, двигателно увреждане и 

психическо увреждане. Всички тези съоръжения позволяват на всеки посетител, 

независимо от неговото увреждане, да се докосне до сърцето на природата и да открие 

изключителното богатство на планината. Съоръженията в пътеките са напълно автономни. 

В началото на всяка от тях са разположени панели, които са оборудвани със звукови 

терминали, захранвани от слънчева енергия. Те излъчват коментар на френски, английски 

и испански език. Текстовете на всеки панел за устни преводи са написани на френски, 

английски и испански, както и на Брайлово писмо. Моделите позволяват на всеки 

посетител да разбере засегнатите теми. 

   

Елементи от интерпретативните пътеки за хора с четирите типа увреждания 

Пътеката на долината Теch /Теш/ е една от трите пътеки в Национален парк Пиренеи. 

Около езеро, тя е дълга 800 метра и е достъпна за всички. Разполага с пет 

интерпретационни табла за геологията, планинския пейзаж, пасторализма и 

хидроенергията. В хижата в Arcoèche /Аркоеш/, обитавана от пастир през лятото, два 

интерпретационни панела представят историческото развитие на пасторализма, както и 

актуалното му състояние. В края на маршрута в долината има още седем станции, които 

дават информация за водното богатство, горите и скалите в долината Теш. 

Пътеката на Boucharo – Gavarnie / Бушаро – Гаварни/ е създадена върху стар път, затворен 

за движение и е достъпна за всички, включително и хората с увреждания. Тя се намира в 

сърцето на Националния парк Пиренеи и обекта на ЮНЕСКО " Pyrénées - Mont Perdu ", от 

Col des Tentes до Col de Boucharo. Чрез нея хората с увреждания могат да открият циркуса 

Гаварни и неговите високи върхове, включително Brèche de Roland. Три интерпретативни 

пана запознавата посетителите с природното наследство, геологията и трансграничната 

търговия. 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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Около Националния парк е създадена интерпретативна пътека по темата за дърветата. 

Известна е като Пътеката на дърветата – Etsaut /Етсо/. На тристранни въртящи се 

терминали релефни рисунки показват дървото, неговите листа и плодовете му. Имената на 

растителните видове са написани на френски и испански език, както и на Брайлово писмо 

и увеличени знаци за лицата с увредено зрение. Така са илюстрирани повече от 25 

дървета. Един от островите е посветен на геологията и влиянието на почвата. Той 

представя най-известните скали на долината. Телескоп за наблюдение, достъпен за хората 

на инвалидни колички, и две интерпретативни табла за грабливите птици и мечките 

завършват пътеката. Представени са и отпечатъци от смола на диви животни с 

идентификация на френски, испански и Брайлов език. 

Маршрутите и къщите в Национален парк Пиренеи, както и в деветте други парка, се 

развиват благодарение и на спонсорството на застрахователната компания GMF – от 2008 

г. насам. В Пиренейския парк подкрепата на компанията осигурява обновяване на къщите 

Cauterets /Котерет/ и Saint-Lary /Сен Лари/. 

23. Къщите на Националния парк и долината в Арен-Марсу (Arrens-Marsous) 

и в Сен-Лари (Saint-Lary) 

Къщата на Националния парк и долината в Арен-Марсу (Maison du Parc national et de la 

vallée à Arrens-Marsous) се намира в „сърцето“ на село Арен-Марсу, в долината Азюн 

(Azun). 

 

Местоположение на Къщата на НПП в  Азюн                    Долината на Азюн 

Специфичното при нея, е че тя е едновременно, както дом на националния парк, така и 

туристически офис. Това съчетание е от особена полза за хората с увреждания. Те могат 

свободно, независимо от увреждането си, да се запознаят с документацията за 

Националния парк, природните и културни богатства на долините, туристическите 

маршрути, убежищата на дивите животни, дивата природа, флората и регулациите 

(законодателната регламентация). Този всеобхватен достъп им е гарантиран чрез етикет 

„Туризъм и увреждания“ (Label "Tourisme et handicap") и то за четирите типа увреждания - 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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увреждане на слуха, увреждане на зрението, двигателно увреждане и психическо 

увреждане. За тази цел освен да видят и усетят, да докоснат и да чуят, те могат да получат 

информация и на рецепцията и в информационния пункт, могат да гледат и филми. 

Къщата в Арен-Марсу работи целогодишно. Така работи и магазинът, от които хората с 

увреждания могат като всички други посетители и туристи, да си закупят топ гидове, 

картички, книги, игри и книги за деца, тениски. Паркинг, в близост до къщата, също е 

улеснение за хората с увреждания, които решат да я посетят. 

За достъпния туристически маршрут, Къщата на националния парк и Посетителския 

център в долината Арен-Марсу (Arrens-Marsous) е изготвена подробна презентация от 

снимки на екипа на проекта. 

Другата посетена в рамките на дейностите по Проекта къща, Къща на националния парк в 

Сен-Лари (Maison du Parc national à Saint-Lary) е пример както за достъпност на хората с 

увреждания, така и за адаптиране на традиционна местна архитектура за тази цел. Къщата 

е разположена в красива сграда - кулата Hachan (Хашан), в сърцето на село Saint-Lary 

(Сен Лари), в долината Aure (Ор). 

                          

Входа на Къща на НПП в Сен-Лари        Залата на Къща на НПП в Сен-Лари  

В откритата зона на тема екологично отговорна използване на дърво може да се видят 

всички приложения на дървото под формата на тактилни анимации.  

 

 Външна експозиция на Къща на 

НПП в Сен-Лари 

 

 

 

Още една специфика на тази къща е в полза на хората със специфични потребности. 

Изложбите за тях са две – вътре и извън къщата. И тук, етикет „Туризъм и увреждания“ 

(Label "Tourisme et handicap") за четирите типа увреждания - увреждане на слуха, 
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увреждане на зрението, двигателно увреждане и психическо увреждане, осигурява широки 

възможности за достъпност, независимо от типа увреждане или степента, в която то се 

изразява. Предлаганата от къщата открита и закрита изложба е  по темата за гората в 

долината Aure (Ор). Изложени са три етапа на гората: крайречната гора на р. Несте, 

буковата ела и боровата гора на природен резерват Неувиел, най-високата гора в Европа. 

За всяко от тези местообитания са представени флората и фауната, както и дърветата. За 

хората с увреждания се предлагат сензорни анимации, а звук и аромати позволяват и 

сетивното откриване на тези различни животински и растителни видове.                         

Както и в другите къщи, в  къщата в Сен-Лари се прожектират филми, в магазина се 

предлагат различни гидове, карти, книги, игри, детски книги, тениски. Хората с 

увреждания могат да използват тактилен терминал, за да се запознаят с пешеходните 

маршрути на долината Aure (Ор). Терминалът се намира на рецепцията на къщата, където 

на тяхно и на всички посетители на разположение са документацията за Националния 

парк, природния резерват на Неувиел, информация да природните и културни богатства на 

долината, пешеходните пътеки, убежищата на животните, фауната, флората и 

регулаторната нормативна база. Къща на националния парк в Сен-Лари може да побере 55 

посетители едновременно. Тя е проектирана и да ограничи потреблението на енергия. 

Проектът се провежда в съответствие с подхода на HQE (Високо качество на околната 

среда), т.е. чрез спазване на различните съществуващи цели, за да се получи Еко етикет 

(Еко знак). 

24. Иновативни идеи и проекти на Национален парк Пиренеи 

За да привлече нови посетители, включително и хора с увреждания, Националният парк 

Пиренеи прилага нови и оригинални инициативи и подходи.  

Международния резерват на звездното небе на Пик дю Миди: 

http://picdumidi.com/fr/pic-du-midi/rice  

 

Паркът се включва в Международния резерват на звездното небе на Пик дю Миди (La 

Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE). RICE е пространство, посветено 

на защитата и запазването на качеството на нощта. Повече от половината от Високите 

Пиренеи (Hautes-Pyrénées) са включени в борбата срещу явлението светлинно замърсяване  

http://www.greece-bulgaria.eu/
http://picdumidi.com/fr/pic-du-midi/rice


 

        

        

   
 

Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код  

501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите 

страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 
отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат http://www.greece-bulgaria.eu/ 

 40 

 

RICE защитава и съхранява нощта чрез обществено образование и изграждане на 

отговорно осветление. Чрез този етикет нощта е защитена и призната като изключително 

чиста. RICE е първият европейски резерват на звездното небе, категоризиран  с 

етикет (знак) от Международната асоциация за тъмно небе и е единствен на 

територията на Франция! Тази уникална територия включва 247 общини и обхваща 65% 

от Hautes-Pyrénées, или 3300 km². Резерватът е иницииран през 2009 г. от сдружението на 

астрономи PIRENE и благодарение на подкрепата от различни организации през 2013 г. е 

обявен за шестият в света резерват на звездното небе. Националният парк Пиренеи е 

част от управлението на резервата! Три структури с разнообразни и допълващи се 

функции управляват RICE: Смесеният синдикат (съюз) за туристическа валоризация на 

Пик дю Миди (Le Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi), 

Национален парк Пиренеи и Синдикатът Департамент Енергия 65 (Syndicat Départemental 

d’Energie 65). От 2017 г. сдружението (асоциацията) Science en Bigorre (Наука в Бигор) е 

главният изпълнител, който отговаря за развитието на проекта. Достъпността за хората с 

увреждания и тук е приоритетна!                 

Независимо дали туристът с увреждане иска да посети астрономическа обсерватория, 

разположена на 2877 метра на връх Пик дю Миди или кабинковия лифт, то това е лесна за 

постигане възможност. Повечето от съоръженията на Pic du Midi са проектирани така, че 

да предложат незабравимо преживяване, дори при умствено или физическо увреждане. 

Затова изцяло достъпни за тези категории хора с увреждания са кабинковия лифт, музеят, 

терасите, информационните табла, ресторантът и тоалетните. Заедно с това екипи на Pic 

du Midi са на разположение на хората със специфични потребности по време на 

пътуването им с лифта. Единствено недостъпни за инвалидни колички засега са стаите за 

нощувка, към които се достига по вити стълби. Но от RICE предлагат замяната на 

нощувката в стая, с нощувка под открито небе, т. нар „Звездни нощи“ (Soirées Etoilées). 

Има възможност и за посещение на някои от пътеките в планината за хората в инвалидни 

колички  

Хората с увреждания ползват и финансов стимул. Те заплащат по-ниска такса, в сравнение 

с другите туристи – 40 евро, вместо 45. 

25. Запазената марка „Духът на националния парк“ (marque Esprit parc national). 

Националният парк Пиренеи, заедно с другите 9 национални парка във Франция, създава 

марката „Духът на националния парк“ (marque Esprit parc national). Тя носи и обобщава 

ценностите на националните паркове: основно защита на биологичното разнообразие, но и 

опазване на културното наследство и развитие на дейности, съвместими с уважение към 

природата. За целта е изградена и обща интернет платформа, чрез която парковете - всеки 

поотделно - предлагат своите услуги и продукти. Всеки парк издава и свои ежегоден 

указател, в който подробно е описано какво предлага парка, като част от марката Esprit 

parc national. 
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Общата марка Esprit parc national: 

https://www.espritparcnational.com/parcs-nationaux/parc-national-des-pyrenees 

      

                              Общата марка                                 Указател за Национален парк Пиринеи 

Национален парк Пиринеи предлага информация за места за настаняване и изхранване, 

излети и открития; местни продукти (мед, сладка и конфитюри, сирене, месо, билки, 

плодове и зеленчуци); занаятчийски произведения (мохерова вълна, дървени предмети и 

играчки, мебели, керамика и др.); организиран престой (двуседмичен престой с подробно 

запознаване с всички природни забележителности и богатства на националния парк 

Пиренеи) под марката „Духът на националния парк“ (Esprit Parc National).  

Грижата за хората с увреждания, посещаващи парка, обозначена с етикета „Туризъм и 

увреждания“ (Label "Tourisme et handicap"), се съчетава с марката Esprit Parc National в 

Пиренейския парк. За всички обекти, услуги или предлагани продукти винаги има 

обозначения и за нуждите на хората с увреждания. Както, например в Къмпинг „Азюн 

натюр“ (Camping Azun Nature) в долината Азюн. На сайта, ежегодния указател и на 

информационните табели е изрично указано, че откритите площи и санитарните 

помещения (бани и тоалетни) са пригодени за хора с увреждания. 

Къмпинг „Азюн натюр“ (Camping Azun nature) в долината Азюн (Azun) 

https://www.camping-azun-nature.com/fr/le-camping/ 
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26. Посетени места в Национален парк Пиринеи, Франция 

- Къщи на Националния парк и долината в Арен-Марсу. Те са емблематични 

туристически обекти, които са напълно достъпни за хората с увреждания и до четирите 

вида увреждания - нарушение на слуха, зрителни увреждания, двигателни увреждания и 

умствени увреждания. Първата къща на Националния парк в Арсен-Марсовата долина е 

офис на Националния парк, туристически център и има малка интерактивна експозиция за 

развитието на туризма в региона. В сградата има и зала за прожекции. 

След къщата има изграден  достъпен туристически маршрут, разгледан внимателно от 

експертите на проекта, притежаващ уникални туристически информационни табели, 

подходящи за хора със зрителни и слухови затруднения.  

В края на долината Арен-Марсу (в сърцето на планината) има изградена нова Къща на 

Националния парк, която е туристически център и притежава интересна експозиция за 

развитите месни икономически дейности свързани с отглеждането на животни, 

производството на сирена, събиране на билки, пчеларството и други. 

 - Къща на националния парк в Сен-Лари, един развит туристически център за ски 

спортове, туристическо ходене и колоездене. Къщата е разположена в красивата сграда с 

кулата Хашан, има туристически информационен център и атрактивна изложба (вътрешна 

и външна) посветена на дърветата, горите и индустриите развитите чрез тях. Мулти-

сензорната изложба е изработена само от естествени материали, притежава етикет 

„Туризъм и увреждания“ и е подходяща за хора  с четирите типа увреждания - увреждане 

на слуха, увреждане на зрението, двигателно увреждане и психическо увреждане. На 

посетителите се предлагат сензорни анимации, звук и аромати позволяват и сетивното 

откриване на тези различни животински и растителни видове. За екологично отговорната 

употребата на дърво може да се видят всички приложения на дървото под формата на 

тактилни анимации. Има и тактилен терминал, за да могат хората с увреждания да се 

запознаят с достъпни пешеходни маршрути в долината на Ор.  В  къщата в Сен-Лари има 

прожекционна зала, както и магазин за сувенири.  
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Б. НАУЧЕНИ УРОЦИ  

Всички проучвателни посещения може да бъдат определени като незабравими и ценни за 

всеки участник.  

В Малта: една малка страна, където туризма заема важно място, може да бъде един 

полезен пример за изграждане и поддържане на морски курорти в съответствие на 

съвременните изисквания за висококачествен отдих и почивка, и в съответствие с 

принципа за  достъпност за всички. 

Валета, град с най-много исторически културни паметници на малката си територия, е 

един богат, лесен и много полезен „каталог“ на различно изградени средства и 

съоръжения за подобрена достъпност на градска среда за хора с двигателни увреждания. 

Много от културните и исторически обекти имат информация на Брайлово писмо и аудио 

информационни продукти за хората със зрителни и слухови увреждания. 

Специалистите в сферата на достъпността за хората с увреждания активно работят в 

сферата за подобряване на градската среда спрямо изискванията за достъпност на хора с 

ментални увреждания.  

Дворецът, където се помещава Музея МУЗА е един великолепен модел на „зелена“ и 

достъпна,  историческа реновирана сграда. 

Споделеният опит от експерта на Комисията за правата на хората с увреждания, техните 

индивидуални подходи при изграждане на достъпността, съобразено с всеки вид 

увреждане, може да служи като насоки за изграждане на подобна методология от 

участниците в проекта "ДостъпДоНаследство“. 

Получените знания и ноу-хау, споделеният опит от проучвателното пътуване до Валета и 

Малта предоставят безценна и полезна информация за българските и гръцките експерти 

по проекти. 

В град Авила, Испания - няма друг исторически град, тъй добре организиран, за да бъде 

приятелски настроен към хората с увреждания, за да се осигури за тях максималното, за да 

могат те да се насладят на средновековното богато наследство. Ето защо той е първият 

носител на наградата на ЕС за достъп до град през 2010 г. 

Тук можете да видите успехите и резултатите от дълготрайна работа (за около 15 години), 

за да направи града достъпен за всички. Дори и малка, администрацията на Авила е 

разработила и прилага значими политики за достъпност, както и за хората с увреждания. 

Те са създали Наръчник за планиране, проектиране и маркетинг на достъпни маршрути в 

исторически градски среди, книга, която може да бъде полезна за всеки експерт или 

заинтересована страна. Освен това тук, в Авила, могат да се видят обмислено направени 

реновирания, за да се достигнат съвременните изисквания за достъпност, като ценно 
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запазвайки историческото наследство. В Дневния център могат да се видят най-модерните 

технологии за грижи и обучение на хора с умствени увреждания. 

Получените знания и ноу-хау, споделеният опит с колегите от градската управа на Авила 

и НПО „ПРОНИСИМА” предоставят безценна и полезна информация за българските и 

гръцките експерти по проекти. 

 

В град Манчестър, Великобритания - грижата на държавата и на местните власти във 

Великобритания за хората с увреждания, възрастните хора и техните семейства е развита 

на толкова високо ниво, за да може да бъде водещ модел за всяка държава, местна и 

гражданска структура. Той се основава на прецизно законодателство, креативно 

планиране и проектиране, и най-важното е че се реализира в широко партньорско 

сътрудничество на трите сектора - публичен, граждански и частен. 

Програмните документи на Градската управа на Манчестър: Манчестърска стратегия - 

Нашият Манчестър (MSOM), Стратегия за всички възрасти хора с увреждания (AADS), 

Стратегия за достъпност в Манчестър (MAS), както и програмата „Нашият подход към 

равенството“ (свързване на Целите на равенството 2016-2020) са перфектно разработени 

документи. Освен това те са доказано работещ инструментариум за превръщане на град с 

големина на Манчестър и още по-малки градове, в места, уютни и приятни за хора с 

увреждания и възрастните хора. 

Моделът и ноу-хау на създадената структура за гражданско партньорство - 

Манчестърската група за достъпност на хора с увреждания (MDPAG), като организация на 

хора с увреждания, е равноправен партньор на публичните власти на града за реализиране 

на определената политика за достъпност и равенство.  

Незабравими са знанията, придобити за грижовните методи за предоставяне на услуги на 

хора с увреждания от Градската управа, Информационния център и особено от 

Университета на Манчестър. Подходите и грижите на академичните власти на 

университета могат да бъдат определени само като отлични и да бъдат ползвани като 

модел, който да се следва.  

Добри примери бяха разгледани за достъпността на градските сгради - исторически, 

религиозни, културни и спортни.  

В Националния парк Пиренеи, Франция показа че грижата за хората с увреждания, 

дори и в много по-трудно достъпни места, като планина, долини, върхове, криволичещи 

пътеки и неравни пътища, езера и други водни площи, както и посетителски центрове и 

изложби на открито не само е напълно възможно, но и се предоляват огромен процент от 

препятствията за хората със специфични потребности. На повечето места в парка етикетът 

(марката) „Туризъм и увреждания“ (Label "Tourisme et handicap") е за четирите типа 

увреждания - увреждане на слуха, увреждане на зрението, двигателно увреждане и 

психическо увреждане.  
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Националният парк Пиренеи е първият 

национален парк във Франция получил етикетът 

Tourisme et handicap за две от къщите си: Maison 

du Parc national des Pyrénées d’Etsaut en vallée 

d’Aspe /Къщата на националния парк в Етсо в 

долината Аспе/ и  Maison du Parc national de 

Laruns en vallée d’Ossau /Къща на националния 

парк Ларюн в долината Осо/. И то за четирите 

типа увреждания!  

От видяното на място и информационните материали личи и стремежът паркът да стане 

на 100 % достъпен за хората с увреждания. Разбира се, това е в унисон с политиката на 

френската държава и пълното разбиране в обществото, че хората с увреждания са 

пълноценни граждани, които с общата подкрепа, могат да живеят пълноценно и също така 

да са полезни за развитието на гражданското общество и благосъстоянието и напредъка на 

Френската република. 

Видяното и наученото от проучвателните посещения може да се приложи и на 

национално ниво в Гърция и България. Необходимо е не само финансиране. 

Пълният синхрон в работата на държавата, гражданското общество и организациите 

на хората с увреждания ще доведе до практическо реализиране на френския опит. 

Дали ще е в същите насоки или мащаби, зависи от множество обстоятелства. Но 

посоката е повече от правилна. И този опит трябва да се приложи! 

В. СНИМКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На площад Св. Георги (St. George Square), Валета, Малта 
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Пред Катедралата Св. Джон (Saint John’s Co-Cathedral) . Валета, Малта 

 

 

 

 

Среща с кмета на Авила г-н Хосе Лиус Ривас Ернандой  

в Градския съвет на Авила, Испания 
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В Центъра за посрещане на посетители в Авила, Испания 

 

 

В Университета на Манчестър, Великобритания 
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Пред Информационния център за посетители на Манчестър 

 

 

Пред входа на къщата на НПП в Арен Марсу, Национален парк Пиринеи, Франция 
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 По пътеката достъпна за хората с увреждания в  Арен Марсу, 

 Национален парк Пиринеи, Франция 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Изготвено от сдружение „Европа в движение“, София 

съгласно Договор 2055-PP8-02/12.11.2018 г. 

с възложител Сдружение „Екосвят Родопи“, Смолян 

 

http://www.greece-bulgaria.eu/


 

        

        

   
 

Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код  

501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите 

страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 
отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат http://www.greece-bulgaria.eu/ 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на 

ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”  АБР.  “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” 
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ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - 

БЪЛГАРИЯ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕФРР И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕГ НА 

УЧАСТВАЩИТЕ СТРАНИ 
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