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Уважаеми колеги, 

 

Съгласно изискванията на Наредба 28 на МЗ, до 31.12.2011 година ръководителите на 
аптеки трябва да осигурят достъп за инвалиди до приемното помещение на аптеката. В 
отговор на множество запитвания и сигнали от цялата страна, съвместен екип на 
Националната аптечна камара и на Камарата на архитектите в България подготви тази анкета, 
с която да обобщим информацията относно възможностите и евентуалните затруднения, които 
всички ние бихме срещнали при осигуряването на достъп на лица с увреждания до аптеките в 
България.  

Отговарянето на 18-те въпроса на анкетата ще Ви отнеме само няколко минути, но 
събраната информация ще ни помогне да формулираме пред държавните органи ясно и 
обосновано исканията си като бранш!  

Анкетата може да попълните на ръка или в електронен вариант, след което да я изпратите 
на адрес: гр.София 1202, бул.Христо Ботев 122, Национална аптечна камара или на 
електронна поща: office@nphc-bg.eu 
 

Камара на архитектите в България и Национална аптечна камара 
 
 

Указания за попълване: 
Задължително въведете номера на разрешителното за търговия на дребно с лекарствени продукти в 
началото на анкетния лист, защото по него се контролира да не се получи дублаж на данните!  
 

Отбележете със знак  хикс (Х)  верните отговори. 
 

В отговора на въпрос № 11 имайте предвид следното:  
Съгласно изискванията, приоритетно се изгражда рампа. Където не е възможно да се изгради рампа 
(поради липса на достатъчно място, неподходящ наклон или други пречки) достъпа за инвалиди се 
осигурява чрез поставянето на техническо съоръжение (лифт, асансьор, подвижна платформа). 
Изискванията за осигуряване на достъп за инвалиди в България засега не позволяват други средства. 
Поставянето на звънец е принципно предложение за промяна в законодателството, каквато е практиката 
в някои страни от Европейския съюз. 
 

Някои забележки относно изграждането на съоръжения за достъп: 
1. Изграждане на съоръжение за достъп се прави във всеки случай, в който инвалидната количка 
трябва да преодолее височина (праг) повече от 5 сантиметра. 
2. След като се изгради съоръжението, трябва да остават 2 метра ширина по тротоара за 
преминаване на пешеходци и разминаване в двете посоки на инвалидни колички и майки с детски 
колички. Построяването на рампа пред ъглова сграда (на кръстовище) понякога е невъзможно. 
3. Построяването на рампа изисква архитектурно разрешение за промяна на фасадата, за което е 
нужно подписано съгласие от всички съсобственици в цялата сграда, в която се намира аптеката 
(например всички собственици в един жилищен блок). 
4. Изграждането на рампа върху общинска територия изисква промяна на градоустройствения 
план за квартала, която промяна трябва да премине през процедура на публично обсъждане преди 
да влезе в сила. Промяната в градоустройствения план на квартала става само с решение на сесия 
на Общинския съвет (а не на кмета). 
5. Ако сградата е паметник на културата трябва да се получи разрешение за промяна на фасадата 
от  Националната агенция по паметници на културата (това важи и за сгради, които са част от 
архитектурни резервати - например старата част на Велико Търново, Стария Пловдив, 
Копривщица, Широка лъка и т. н.). 
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АНКЕТА 
 

за проучване фактическата възможност 
за осигуряване достъп на инвалиди до приемното помещение на аптеките 
Номер на Разрешението за търговия на дребно с 
лекарствени продукти издадено на 

 
 

 

 
  1. Описание на аптеката 
1  населено място  
2  община  3  област  
4  адрес  
5  площ  в  кв.м.  
6  етаж  
7  общо етажи в сградата  
 
  2. Сградата, в която се намира аптеката, ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА ли е? 
8  □ да  9  □ не 
 
  3. Помещенията, където се намира описаната аптека, каква собственост са:  /може да 

посочите повече от един отговор/ 
10  □ общинска 
11  □ държавна 
12  □ частна 
 
  4. Ако са в съсобственост напишете броя на съсобствениците  (включително общината) 
13   

 
  5. Помещенията на описваната от Вас аптека са: 
14  □ изцяло собствени 15  □ изцяло под наем 
16  □ смесен тип, посочете:  
 
  6. Описваната от Вас аптека се намира близо до: 

/може да посочите повече от един отговор/ 
17  □ път/главна улица 18  □ болница 
19  □ паркинг 20  □ лекарски кабинет 
21  □ спирка 
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ДОСТЪПЕН МАРШРУТ  е маршрутът, който общината или държавата е изградила от най-близката спирка или 
паркинг до сградата, в която се намира аптеката.  ДОСТЪПНИЯТ МАРШРУТ включва скосявания на бордюрите на 
тротоарите, рампи, звукова сигнализация на светофарите, подлези и надлези без стъпала и с наклон до 5 %, така 
че пациент с инвалидна количка да може да се придвижи по достъпния маршрут от спирката или паркинга до 
сградата на аптеката САМ (без чужда помощ). 
 
  7. Осигурила ли е общината ДОСТЪПЕН МАРШРУТ до сградата, където е входа към 

Вашата аптека? 
22  □ да 23  □ не 

 
  8. Нужно ли е да се изгради съоръжение за осигуряване достъп на хора с увреждания 

до помещението на аптеката (съгласно изискванията)? 
24  □ да 25  □ не 
26  □ вече има изградено 
   
  9. Опишете височината, която трябва да се преодолее от нивото на тротоара до нивото 

на входа (прага) на приемното помещение на аптеката (денивелацията в сантиметри) 
27 

сантиметра
 
  10. Входът на описваната от Вас аптека на ъгъл (кръстовище) ли се намира? 
28  □ да 29  □ не 
 
  11. Опишете какво съоръжение за достъп трябва да бъде (или вече е) монтирано или 

построено: 
30  □ рампа (наклон) 31  □ лифт/асансьор 
 
  12. Правили ли сте проучване при специалист по проектиране на такива съоръжения 

(архитект, строителен инженер, асансьорна фирма ) за общата стойност на 
инвестицията (включително проектиране, разрешително за употреба, изработка, 
материали, монтаж) ? Ако сте правили колко е тази стойност? 

32  □ не напишете сумата в полето долу 
33  □ да 34 

... ... ... ... ... ... ... ... ... лева
 
  13. Евентуалното изграждане на съоръжение за достъп до помещението на аптеката на 

какъв терен ще бъде? 
/може да посочите повече от един отговор/ 

35  □ частен - на собственика на помещението 
36  □ частен - собственост на съсобствениците на имоти в сградата (например двор) 
37  □ общински - извън регулация 
38  □ общински - в регулация 
39  □ държавен - в регулация 
40  □ държавен - извън регулация 
 
  14. Обслужва ли аптеката  хора с увреждания? 
41  □ да 42  □ не 
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В някои страни достъпът се осигурява с поставяне на ЗВЪНЕЦ, чрез който пациент-инвалид 
да повика фармацевта навън. Обслужването в този случай може да се извърши или в 
приемното помещение (фармацевтът влиза и излиза няколко пъти), или през приспособен 
прозорец /гише (както се обслужва нощно дежурство). В този случай пациентът-инвалид стои 
отвън (пред аптеката, пред външното гише). 
 
  15. Смятате ли, че поставянето на ЗВЪНЕЦ отвън на аптеката е достатъчно за 

осигуряване на обслужването на хора с увреждания (специален светещ бутон със 
звукова сигнализация и табелка със знак  с брайлово писмо)? 
/отбележете САМО ЕДИН отговор/ 

43  □ да, но трябва тепърва да се изгради такова гише 
44  □ да, вече имам изградено гише, на което мога да монтирам звънец 
45  □ не 

 
  16. Според вас чий е ангажимента да се осигури достъп за хора с увреждания до 

помещението на аптеката? 
/отбележете САМО ЕДИН отговор/ 

46  □ на магистър фармацевта, ръководител на аптеката 
47  □ на собственика на аптеката (предприятието) 
48  □ на собственика на помещението (наемодателя) 
49  □ на общината 
50  □ 

разделено между собственика на аптеката, собственика на помещението и 
общината / държавата 

 
  17. Има ли в близост до Вашата аптека друга аптека, с вече изградено съоръжение за 

достъп на хора с увреждания? Ако има, посочете колко близо се намира. 
51  □ не посочете разстоянието в полето долу 
52  □ да 53   

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .метра 
 
  18. Посочете съществуват ли непреодолими пречки за построяване на съоръжение за 

достъп на хора с увреждания: 
/може да посочите повече от един отговор/ 

54  □ наклона на терена не го позволява 
55  □ сградата е паметник на културата 
56  □ 

съсобствениците на сградата отказват да дадат разрешение за промяна на 
фасадата на сградата 

57  □ изграждането на съоръжението ще препречи тротоара 
58  □ друго, посочете: 

 
Благодарим Ви за отделеното време! 


