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УВОД
Държавната политика за хората с увреждания в Република България е съществена
част от цялостната политика за защита и насърчаване на правата на човека и основните
свободи. Хората с увреждания се ползват от особената грижа на държавата и
обществото, а България отдава голямо значение на цялостното изпълнение на
задълженията, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Нашата страна провежда последователна политика за пълноценно и равноправно
упражняване на всички права от хората с увреждания. Отчитайки комплексния и
многостранен характер на мерките за гарантиране и признаване на пълноценното
упражняване на всички права и основни свободи за хората с увреждания, политиката в
тази област е насочена към прилагане в дългосрочен план на интегриран подход,
основаващ се на принципите за хоризонтално въздействие, който обединява ресурсите
в различни политики. В тази връзка с Националната стратегия за хората с увреждания
са отчетени предизвикателствата, които стоят пред нашата страна за постепенно
постигане на целите и принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания и
са начертани ключовите приоритети до 2020 г.
Българското правителство провежда реформа в политиката за хората с
увреждания и през изминалата година в резултат на проведените интензивни преговори
и дебати в различен формат с представители на организациите на и за хора с
увреждания, институции и с активното участие на всички заинтересовани страни, бяха
приети два нови закона – Закон за хората с увреждания и Закон за личната помощ.
Законът за хората с увреждания бе разработен в изпълнение на Програмата за
управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., в която
са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на
политиката за интеграция на хората с увреждания – Мярка 137 „Изготвяне на нов вид
социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности“ и
Мярка 140 „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с
увреждания“, в съответствие с Националната стратегия за хората с увреждания 2016 –
2020 г. и релевантните стратегически документи, съобразен е с изискванията на
ратифицираната Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН, като цели да се
изгради модел, който в максимална степен да удовлетворява исканията на хората с
увреждания.
Продължава изпълнението на Плана за действие за прилагане на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания (2015 – 2020 г.), за очертаване на конкретните
действия, които Република България следва да продължи във връзка с прилагането на
Конвенцията. Периодично се събира информация от отговорните институции и се
изготвя обобщена информация, а през 2018 г. е представен отчет до Народното
събрание относно изпълнението на Плана за действие.
Стратегическа цел в областта на хората с увреждания е „Интегриране на хората с
увреждания във всички области на обществения живот”. За постигането на тази
стратегическа цел Министерството на труда и социалната политика (МТСП)
идентифицира една оперативна цел: „Създаване на условия и гаранции за
равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на
обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на
социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща и/
или специализирана работна среда”.
Настоящият доклад съдържа информацията, получена от институции, имащи
отношение към политиката за хора с увреждания и прилагането на Конвенцията за
правата на хората с увреждания. Координирането на процеса по набавянето на
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информацията и нейното обобщаване в доклад са осъществени от отговорната
дирекция в МТСП.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Кратък преглед на правната, институционална и стратегическа рамка на
държавната политика за хората с увреждания
Политиката за хората с увреждания има за цел създаване на условия и гаранции
за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области
на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на
социално-икономическа подкрепа на тях и техните семейства и включване в обща и/
или специализирана работна среда. Българският законодател е създал и продължава за
създава необходимите механизми за гарантиране на реализацията на правото на хората
с увреждания в България на независимост и социална интеграция. Създаването на
условия за пълноценно участие на хората с увреждания е продължителен процес, който
изисква утвърждаването на добро сътрудничество между всички заинтересовани страни
и между държавите.
Правна рамка
България развива законодателство, осигуряващо правни гаранции за
недопускане на дискриминация, за създаване на равни възможности на всички и
интегрирането им в обществения живот. Държавната политика в областта на хората с
увреждания се ръководи от препоръките на Съвета на Европа, добрите практики на
държавите-членки на Европейския съюз, принципите и разпоредбите на Конвенцията за
правата на хората с увреждания на ООН, Стандартните правила на ООН за
равнопоставеност и равни възможности на хората с увреждания, Конвенцията за
правата на детето на ООН и други международни документи, по които всяка една от
държавите-членки е страна.
Според Конституцията всички хора се раждат свободни и равни по достойнство
и права, а българските граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви
ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа
принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Съгласно
Конституцията държавата гарантира живота, достойнството и правата на личността и
създава условия за свободно развитие както на човека, така и на гражданското
общество и в нея се посочва, че „старите хора, които нямат близки и не могат да се
издържат от своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания,
се намират под особена закрила на държавата и обществото.“ Това показва, че хората с
увреждания се ползват от особената грижа на държавата и обществото. В тази връзка
са създадени редица норми, регламентиращи както правата, така и задълженията на
основните участници в тези правоотношения.
Законът за интеграция на хората с увреждания урежда обществените отношения,
свързани с интеграцията на хората с увреждания и има за цел създаване на условия и
гаранции за:
- равнопоставеност на хората с увреждания;
- социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им;
- подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;
- интегриране на хората с увреждания в работна среда.
Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез: медицинска и
социална рехабилитация; образование и професионално обучение; трудова заетост и
професионална реализация; достъпна жизнена и архитектурна среда; социални услуги;
социално-икономическа защита; достъпна информация.
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През 2018 г. при интензивни преговори с организациите на и за хора с
увреждания и гражданските инициативи бе изготвен нов Закон за хората с увреждания,
който бе приет на 05.12.2018 г. от 44-то Народно събрание, обнародван е в Държавен
вестник брой 105 от 18.12.2018 г. и влезе в сила от 01.01.2019 г. С него се определят
нови форми на подкрепа, а конкретният вид подкрепа се идентифицира чрез
индивидуална оценка на потребностите на всеки човек с увреждане, регламентира се
институционална рамка и мерки за подкрепа. Законът за хората с увреждания предлага
нова цялостна правна рамка за уреждане на обществените отношения, свързани с
упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. Законът
гарантира правата на хората с увреждания по начин, който осигурява зачитане на
човешкото им достойнство и равното им третиране в личния, обществения и
политическия живот, като се прилага индивидуален подход.
Национален институционален механизъм
Министерският съвет определя държавната политика за интеграция на хората с
увреждания и тя се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната
политика, областните управители и органите на местното самоуправление в
сътрудничество с национално представителните организации на и за хората с
увреждания, национално представителните организации на работодателите и
национално представителните организации на работниците и служителите съобразно
приета национална стратегия за хората с увреждания.
Държавните органи и органите на местното самоуправление съобразно своите
правомощия приемат нормативни актове, стратегии, програми, стандарти и други
документи, свързани с интеграцията на хората с увреждания. При осъществяване на
държавната политика за интеграция на хората с увреждания държавните и местните
органите се подпомагат и от други организации, работещи в областта на интеграцията и
защитата на правата на хората с увреждания.
За изпълнение на функциите по социална интеграция органите за социално
подпомагане имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“ и
при необходимост изискват по служебен път информацията, свързана с реализиране
правата на хората с увреждания, от общинската администрация, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, териториалните структури на
Министерството на здравеопазването, на Министерството на образованието и науката,
на Агенцията по заетостта, на Националния осигурителен институт, както и от други
държавни органи и органи на местното самоуправление, като те са длъжни да я
предоставят безплатно в регламентиран срок.
За осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на
политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания към Министерския
съвет е създаден Национален съвет за интеграция на хората с увреждания с председател
министъра на труда и социалната политика.
За изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания е
създадена Агенция за хората с увреждания, която е юридическо лице на бюджетна
издръжка, със статут на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната
политика, като:
- регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия,
посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
- контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления
и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по
чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
- води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с
увреждания;
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- участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на
нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
- разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската
инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с
увреждания;
- разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за
изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
- извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.
Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа информационна база
данни за хората с трайни увреждания, а данните служат за проследяване на броя и за
анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания за планиране на
дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и
социална рехабилитация.
Стратегическа рамка
Националната политика се ръководи от национални и международни
стратегически документи, сред които са международните договори, които нашата
страна е ратифицирала, Европейската социална харта/ ревизирана, Плана за действие за
подпомагане на правата и пълноправното участие в обществото на хората с
увреждания: подобряване на качеството на живот на хората с увреждания в Европа
2006 – 2015 на Съвета на Европа и други в съответните секторни политики.
В приетата през 2016 г. Национална стратегия за хората с увреждания, която
обхващаща периода 2016 – 2020 г., са формулирани приоритетните цели и мерки,
насочени към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане
на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и
активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането
на техните права във всички политики. Стратегията e разработена във връзка с
изпълнение на националните ангажименти по прилагане на Конвенцията за правата на
хората с увреждания, в частност стратегическа цел 8, т. 8. 2 от Плана за действие за
нейното прилагане, както и в изпълнение на Европейската стратегия за хората с
увреждания за периода 2010 — 2020 г. „Подновен ангажимент за Европа без бариери“.
Визията на Националната стратегия е България да осигури условия и
възможности за постепенно постигане на целите и принципите на Конвенцията за
правата на хората с увреждания, като гаранция за пълноценно участие и упражняване
на основните права на хората с увреждания, без каквато и да било дискриминация по
признак „увреждане“.
Ключовите приоритети на политиката в периода до 2020 г. са:
Осигуряване на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни
услуги, до информация и комуникации.
Осигуряване на достъп и приобщаване на всяко дете в образователната
система и възможности за обучение през целия живот.
Осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги.
Осигуряване на условия за работа и заетост на хората с увреждания.
Осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността.
Осигуряване на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния
живот.
Програмата за управление на Правителството на Република България за периода
2017 – 2021 г., която е съставена в изпълнение на подписаното Коалиционно
споразумение, включва Приоритет 11: Гарантиране на правата на хората с увреждания.
Към него спадат следните цели: Цел 36: Създаване на условия и гаранции за
равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на
обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита; Мярка 135:
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Изпълнение на плана за действие за прилагане на Конвенцията за правата на
хората с увреждания на ООН (2015-2020 г.) за очертаване на конкретните действия,
които Република България следва да продължи във връзка с прилагането на
Конвенцията.
България прилага ратифицираната Конвенция за правата на хората с увреждания
на ООН, предприемайки целенасочени действия за справяне с предизвикателства,
които са отчетени при изработването и прилагането на първия и втория План за
действие.
Продължава изпълнението на приетия с Решение на Министерския съвет План
за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с
увреждания 2015 – 2020 г., който следва структурата на предходния, очертава
конкретните стъпки, определя ясно ролята и функциите на отделните държавни органи
и заинтересовани страни. Планът за действие определя рамката за адаптиране на
нормативната уредба към изискванията на Конвенцията и при активното
сътрудничество с организациите на и за хора с увреждания.
Във връзка с изпълняване на националните ангажименти по прилагане на
Конвенцията за правата на хората с увреждания, нашата страна изготви и представи
пред Комитета за правата на хората с увреждания първия национален доклад. След
провеждането на защитата пред месец септември 2018 г., Комитетът за правата на
хората с увреждания изготви Доклад със заключения и препоръки към България.
Докладът засяга всеки един от членовете от Конвенцията и дава насоки за развитие на
политиката за хора с увреждания в световен и национален мащаб. Българският превод
на горепосочения доклад бе изпратен на всички изпълнителни агенции към министъра
на труда и социалната политика с цел неговото популяризиране, както и планиране на
мерки за изпълнение на дадените препоръки.
Кратък преглед на изпълнението на правната, институционална и
стратегическа рамка на държавната политика за правата на хората с увреждания
Министерството на труда и социалната политика провежда интензивен диалог с
представители на гражданското общество и социалните партньори в различни формати,
включително и чрез Националния съвет за хората с увреждания, който е консултативен
орган към Министерския съвет. В него участват като членове представители на
организациите на и за хора с увреждания, социалните партньори, общините,
министерствата, а представителите на Комисията за защита от дискриминация и
Омбудсмана на Република България, както и на други държавни институции участват с
право на съвещателен глас.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен
орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския
съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания,
национално представителните организации на работниците и служителите, национално
представителните организации на работодателите и Националното сдружение на
общините в Република България.
През 2017 г. са проведени пет заседания на Националния съвет, докато през
2018 г. са проведени 14 заседания.
Текущо се актуализира информацията в раздел „Хора с увреждания“ на интернет
страницата на Министерството на труда и социалната политика и на правителствения
онлайн портал за консултативните съвети. Всички съотносими документи – стратегия,
планове,
доклади
и
др.
са
достъпни
на
https://mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=220 .
През 2018 г. специализираното звено – отдел „Интеграция на хората с
увреждания“ в Министерството на труда и социалната политика, извърши редица
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дейности на национално и международно равнище, свързани с политиката за защита
правата на хората с увреждания.
Дейност на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към
Министерския съвет
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания дава становища по
всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат
правата на хората с увреждания и тяхната интеграция.Секретариатът на Съвета – отдел
„Интеграция за хората с увреждания“ (ИХУ) към дирекция „Политика за хората с
увреждания, равни възможности и социални помощи“ в МТСП изготвя протоколи за
всяко от проведените заседания на Националния съвет, които своевременно се
публикуват в правителствения онлайн портал за консултативните съвети.
Министерският съвет приема Правилник за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в който определя и
критериите за национална представителност на организациите на и за хората с
увреждания.
Текущо се осъществява контрол и мониторинг на прилагането на Правилника за
устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
към Министерския съвет, при организирането и провеждането на заседания на Съвета.
Поименният състав на Националния съвет е определен със Заповед № РД01-448
от 21.06.2017 г., Заповед № РД01-664 от 30.08.2017 г., Заповед № РД01-778 от
06.10.2017 г. , Заповед № РД01-455 от 30.05.2018 г., Заповед № РД01-623 от 27.07.2018
г. на министъра на труда и социалната политика.
Дейности по планиране и отчитате на политиката и защита на правата на
хората с увреждания
На 3 и 4 септември 2018 г. в ООН, Женева се проведе защитата на първия
национален доклад по прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания,
който бе изготвен през 2013 година, бе депозиран през 2014 година съгласно
изискванията на ООН в електронен формат и в печатна форма на английски език и е
публикуван на интернет страницата на Службата на Върховния комисар по правата на
човека.
Изготвят се годишни доклади по Плана за действие на Република България за
прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, както и доклад за
изпълнението на Плана за действие за прилагане на Националната стратегия за хората с
увреждания за периода 2016 – 2019 г.
Залагат се съответните дейности при разработването на стратегическия и
оперативен план на МТСП, както и при изготвянето на оценките и отчетите за тяхното
изпълнение в областта на защита правата на хората с увреждания.
Участие в дейности, форуми и инициативи на национално ниво
През 2018 г. представители на МТСП участваха в редица тематични форуми,
проведени в България, с презентации, изказвания и в обсъжданията.
Дейности, свързани с ангажименти в рамките на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз
По време на Българско председателство на Съвета на Европейския съюз (01
януари — 30 юни 2018 г.) България предприе множество дейности и инициативи на
национално и международно ниво.
България бе част от Триото Естония – България – Австрия и пое ротационното
председателство на Съвета на Европейския съюз за първи път през януари 2018 г.
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Един от приоритетите на МТСП по време на Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г. бе „Хората с увреждания – пълноправни
членове на обществото“, който включва:
- Равно третиране и недопускане на дискриминация като фактор за справяне с
предизвикателствата в икономическия и обществения живот.
- Борба с бедността и социалното изключване: популяризиране на концепцията
за ранно детско развитие и инвестиране в образованието и грижите в ранна детска
възраст като ефективно средство за превенция на преждевременното напускане на
училище и на социалното изключване.
- Хората с увреждания – пълноправни членове на обществото: усъвършенстване
на изискванията за достъпност за продукти и услуги и гарантиране на упражняването
на правата на човека от страна на хората с увреждания и тяхното пълноценно участие в
живота на обществото.
В тази връзка, бе продължена работата по важни и политически чувствителни
досиета, засягащи правата на хората с увреждания.
Проведена бе международна конференция на високо ниво на тема „Социална
икономика и социално предприемачество“ като едно от приоритетните събития, което
бе съчетано с провеждането на Седмия Европейски форум за социално
предприемачество на 16-18 април 2018 г. и Неформалната среща на министрите на
заетостта и социалната политика на 17-18 април 2018 г. През последните години темата
бележи значително развитие в практиката. По време на конференцията ще бъде
поставен акцент върху социалните иновации като средство за устойчиво икономическо
развитие и възможност за интегриране на групи в неравностойно положение.
По време на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз
бяха предприети действия за реализиране на значителна стъпка, насочена към
утвърждаване на Европейския съюз като най-големия в света пазар за достъпни
продукти и услуги и пример за приложението на Европейската стратегия на практика.
Именно България постави началото на триалозите по Предложението за Директива на
Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за
достъпност за продукти и услуги (Европейски акт за достъпност - ЕАД), с който се
очаква да бъде подобрен живота на повече от 80 милиона европейци с увреждания,
което ще доведе до напредък в прилагането на Конвенцията за правата на хората с
увреждания.
Продължава прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания за
периода 2010 - 2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери, и е реализирано
участие в редовните срещи на Групата експерти на високо ниво по въпросите на хората
с увреждания към Европейската комисия през отчетния период.
Участие във форуми на европейско и международно ниво и изготвена
тематична информация
През 2018 г. в изпълнение на европейски и международни ангажименти в
областта на правата на хората с увреждания са изготвени и предоставени материали с
тематична информация:
Отдел ИХУ в МТСП е контактна точка в рамките на Работна група 13
„Социална политика и заетост” по въпросите на защита правата на хората с
увреждания.
През 2018 г. отдел ИХУ участва в изготвянето на позиции, указания,
становища и отговори на въпросници в процеса на работата по следните досиета предложения за Директиви и Заключения на Съвета на Европейския съюз:
Предложение за Директива на Съвета за прилагане на принципа на равно
третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения,
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увреждане, възраст или сексуална ориентация. През изминалата година бе приет
доклад за напредъка по предложението за Директива относно равното третиране;
Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на
държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и
услуги (Европейски акт за достъпност - ЕАД).
Осъществени са следните дейности от отдел ИХУ:
Изготвяне на информация за участието на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията в три комисии в Европейския парламент
относно Европейския акт за достъпност.
Участие в 10-та Конференция на държавите-страни по Конвенцията за правата
на хората с увреждания, Ню Йорк, 13 – 15 юни 2017 г., която бе открита и ръководена
от посланик Георги Панайотов, тъй като Република България играе водеща роля в
Конференцията на държавите-страни по Конвенцията за правата на хората с
увреждания на ООН, в качеството й на председател на Бюрото на Конференцията.
Темата на конференцията е „Втората декада на Конвенцията за правата на хората с
увреждания – включване и пълно участие на хората с увреждания и техните
представителни организации в изпълнението на Конвенцията” и с нея се поставя
началото на втората декада от нейното приемане с акцент пълноценно участие на
хората с увреждания в обществения живот.
Проследяване на подготовката на 11-та конференция на страните по
Конвенцията за правата на хората с увреждания, която се организира и ръководи под
Председателството на България – събиране и изготвяне на обобщена информация от
отговорните институции, съобразно темите на конференцията, даване на предложения,
докладване на ръководството, изготвени са материали, изказвания за 11-та
Конференция, проведена в периода 12 – 14 юни 2018 г., гр. Ню Йорк, ООН, както и
своевременно изпращане на информация до Постоянното представителство в Ню Йорк
във връзка с изготвяне на националното изказване на посланик Георги Панайотов.
Участие на 12 юни 2018 г. в съпътстващото събитието на тема „Да не
изоставим никой: най-добри практики от институции към грижа в общността“,
организирано съвместно с УНИЦЕФ, Бразилия, Lumos, Human Rights Watch и
Глобалното партньорство по децата с увреждания относно деинституционализацията на
децата с увреждания, както и в съпътстващото събитие, организирано от Европейската
комисия на тема: „Развитие на международните стандарти за достъпност: нека ги
прилагаме!“ като панелист и представяне на постигнатия от Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз напредък в преговорите по
Европейския акт за достъпност.
Участие на 13 юни 2018 г. в събитието „Упълномощаване на хората с
увреждания и изграждане на включващо общество: право на образование, свобода на
изразяване, достъп до информация, участие в културния живот“, организирано от
България, съвместно с ЮНЕСКО, Службата на върховния комисар за правата на
човека, Специалния докладчик по правата на хората с увреждания, Тунис, Колумбия и
Фондация „Нипон“. Подготовка на информация, която да послужи за изготвяне на
изказването на посланик Георги Панайотов. Участие на 13 юни 2018 г. в събитие на
Европейския форум за хората с увреждания на тема „Използването на социалния
диалог за осигуряване на напредък в прилагането Конвенцията за правата на хората с
увреждания“.
Участие в двустранни срещи с представители на Европейската комисия, на
Австрия, Германия, Словения, Инклужън интернешънал, Хуман райтс уач, Лумос,
Европейския форум за хората увреждания, Кийстон хюмансървис, Европейската
асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания, членове на
Комитета за правата на хората с увреждания на ООН и редица други. Представяне на
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постиженията на България в различните насоки за прилагане на Конвенцията по
правата на хората с увреждания в нашата страна и развитието на политиката за хора с
увреждания в нашата страна.
Изготвяне и предоставянето на информация на Постоянното представителство
в Ню Йорк с цел осигуряване на информационен принос от България във връзка с
изготвянето на Доклади на Генералния секретар на ООН по резолюции на ОС на ООН
по правата на хората с увреждания и за подготовката на участието на България в сесии
на органи на ООН в областта на социалното развитие и правата на уязвимите групи,
както и по линия на други инициативи на ООН в областта на включващото развитие, в
т.ч.:
информационен принос за подготовката на участието на България в 56-та сесия
на Комисията за социално развитие (февруари 2018 г.), вкл. за подготовката на
българските младежки делегати към ООН, с фокус към правата на хората с увреждания,
изготвяне на информация и провеждане на среща с младежите, които са част от
българската делегация;
информационен принос относно изпълнението от България на резолюция 71/
165 на ОС на ООН относно инклузивното развитие за хората с увреждания;
информационен принос на България относно предприети действия, политики и
програми за защита на правата на детето за периода от 2014 г. до 2017 г. за
изпълнението на резолюция на Общото събрание на ООН А/RES/72/245 от декември
2017 г. относно правата на детето, включваща 4 тематични резолюции на ОС на ООН
по правата на детето (резолюция 72/ 245 относно насилието срещу децата, резолюция
71/177 относно децата мигранти, резолюция 70/ 137 относно правото на образование и
резолюция 69/ 157 относно защитата на децата от дискриминация);
информационен принос относно постигнатия от България напредък в
изпълнението на резолюция A/RES/S-27/2 от Специалната сесия на ОС на ООН по
правата на децата от 2002 г. на тема „Свят, пригоден за децата”;
информационен принос на България по двете теми – „Автономност и
независимост” и „Дългoсрочна и палиативна грижа” за 9-та сесия на Отворената
работна група (юли 2018 г.);
информация за национални инициативи за осигуряване на работа за хората с
увреждания във връзка с инициатива на Департамента на ООН за публична
информация за споделяне на добри практики относно заетостта на хората с
увреждания;
информационен принос за подготовката на националното участие на България
в 11-та сесия на Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на
хората с увреждания (юни 2018 г.).
Представен е информационен принос във връзка с провеждането на Световния
ден за информираност за аутизма и участието на България в него (5 април 2018 г.), за
национално изказване относно достъп до правосъдие, което да бъде направено в ООН,
Женева на 7 март 2018 г., за първата тематична сесия по подготовката и разработването
на Глобалния пакт на ООН за законна, сигурна и редовна миграция и др.
Предоставена информация относно възможна българска инициатива в Съвета
по правата на човека на ООН по темата за правата на децата с увреждания и планирани
събития по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз по
теми, свързани с правата на човека и за събитията от календара на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз по теми, свързани с правата на човека.
Отделът е осигурил своя принос относно изготвянето на националния доклад
по Европейска социална харта (ревизирана за политиката за хора с увреждания и
нератифицираните членове от хартата).
Изготвени са становища по Бялата книга за Европейския съюз, както и по
предложението за присъединяване към Хартата за включването на хората с увреждания
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в хуманитарна дейност.Попълнен е онлайн въпросник за политиката за хора с
увреждания Глобал контакт по линия на Комитета за правата на хората с увреждания на
Съвета на Европа.
Активно участие в подготовката и провеждането на подготвителни работни
срещи с представители на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз,
Европейската комисия, Европейския парламент, в технически срещи, заседания на
Работна група по социални въпроси и триалози по Европейския акт за достъпност в
изпълнение на ангажиментите на България като Председател на Съвета на Европейския
съюз – даване на предложения, обобщаване на предложенията и бележките от
преговарящите страни по четири-колонната сравнителна таблица по Европейския акт за
достъпност (изготвяне на доклади, попълване на въпросници, опорна информация,
брифиране на заместник-постоянния представител М. Колева за триалозите и
КОРЕПЕР, информация за български и европейски медии, предложения, провеждане на
двустранни срещи, оперативки, обмен на информация и консултации с Генералния
секретариат на Съвета на Европейския съюз по електронна поща и др.).
Участие в подготовката и в самите срещи в Брюксел по време на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз в пет триалога, над 10 подготовителни
срещи, заседания на Работната група по социални въпроси и други подготвителни
срещи в периодите, както следва: 11-13 януари, 8-9 февруари, 5 март, 8-9 март, 19 март,
22-24 март, 9-13 април, 24- 27 април, 2-4 май, 14-18 май, 23-25 май, 27-29 май, 3-8 юни,
както и изготвяне на доклади за тези участия.
Изготвяне на информация за участията на политическото ръководство в срещи
във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, които се
провеждат в страната и в чужбина.
През 2018 г. експерти от отдел ИХУ в МТСП взеха участие и/или подготвиха
участието на други представители в редица европейски и международни форуми, сред
които участие в подготовката на периодични доклади на България в рамките на правата
на човека и в частност на правата на хората с увреждания, както и тяхната защита пред
мониторинговите механизми на ООН и Съвета на Европа, Европейския комитет за
социални права и др.
Съгласуван е предложения от китайска страна проект на „Action Plan on
Enhancing Disability Cooperation among ASEM Members 2017-2020” във връзка с
проведената среща на АСЕМ на високо ниво по въпросите на хората с увреждания (1415 септември 2017 г.)
Информация в областта на хората с увреждания във връзка с изготвяне на
Анализ на 10-годишното членство на България в Европейския съюз.
Извършените дейности от МТСП като координираща институция и от други
институции и организации през отчетния период са в изпълнение на политиката за
защита правата на човека и в частност на хората с увреждания.
Важна предпоставка е насърчаването на равни права и интеграция, както и
защитата от дискриминация по признак „увреждане“.
Защита от дискриминация по признак „увреждане“
Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), в сила от 1.01.2004 г. е
съществена част от антидискриминационната политика на Република България, която
включва защита на хората с увреждания. В съответствие с неговите разпоредби е
създадена и действаща Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Със ЗЗДискр.е
уредена защитата срещу всички форми на дискриминация и формите за нейното
предотвратяване. Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на равенство пред
закона, равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот,
ефективна защита срещу дискриминацията. Законът защитава от дискриминация
всички физически лица на територията на Република България като е забранена всяка
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пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа
принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено
положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение,
имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в
международен договор, по който Република България е страна.
Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата
на посочените признаци, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано
друго лице при сравними сходни обстоятелства.
Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на посочените в закона
признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно
неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или
практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на
целта са подходящи и необходими.
Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен
орган за предотвратяване и защита от дискриминация, осигуряване на равенство на
възможностите и извършване на контрол по прилагането и спазването на българските и
международни антидискриминационни норми. Комисията за защита от дискриминация
е акредитиран орган за защита правата на човека към ООН.
В своята дейност, съобразно компетенциите си, Комисията за защита от
дискриминация наблюдава областите, в които се проявява дискриминация и
съответстват на членовете 5, 6, 7, 9, 12, 24, 25 и 27 на Конвенцията. Комисията също
така разглежда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на архитектурна
среда, затрудняваща достъпа на лица с увреждания до публични места като обект на
дискриминация. В законодателството е регламентирано, че не представляват
дискриминация специалните мерки в полза на лица или групи лица в неравностойно
положение, включително мерките на основата на признак „увреждане”, с цел
изравняване на възможностите им, доколкото и докато тези мерки са необходими,
както и че не представлява дискриминация специалната закрила на лица с увреждания,
която е установена със закон.
Обхватът на действие на регламентите в ЗЗДискр. гласи, че „забраната за
дискриминация действа спрямо всички при упражняването и защитата на предвидените
в Конституцията и законите на Република България права и свободи. При изработване
на проекти на нормативни актове, както и при тяхното прилагане държавните и
обществените органи и органите на местното самоуправление се съобразяват с целта за
недопускане на пряка или непряка дискриминация на основата на посочените
признаци.“
В Закона за Омбудсмана е регламентирано, че Омбудсманът се застъпва с
предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или
нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и
техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят
обществени услуги. В своята дейност той е независим и се подчинява само на
Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които
Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.
В провежданата политика на държавата по отношение на равното третиране на
хората с увреждания и реализацията на правата им, посочени в Конвенцията, вземат
участие всички държавни органи. При законодателното регламентиране на различните
обществени отношения в националното право е въведена забраната за дискриминация,
включително и по признак „увреждане”, а при изготвянето и измененията на
съществуващата нормативна база се изпълняват изискванията за хармонизирането й с
правата на хората с увреждания, прогласени с Конвенцията.
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Омбудсман на Република България
Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на
човека и основните свободи и се застъпва с предвидените в закона средства, когато с
действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите
от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е
възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти. В
своята дейност омбудсманът е независим и се подчинява само на Конституцията,
законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е
страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.
На 6 март 2018 г. Влезнаха в сила последните изменения в Закона за
омбудсмана, които предоставиха възможност на институцията да кандидатства за
статут „А“ по Парижките принципи (Принципи, свързани със статута на националните
институции за защита на правата на човека, приети от Общото Събрание на ООН).
След създаването на институцията на омбудсмана през 2005 г. и след оценката на
спазването на Парижките принципи от Подкомитета на ООН за акредитация е
акредитирана със статут „Б“. В доклада на Подкомитета на ООН за акредитацията от
25-28 октомври 2011 г. Комитетът направи конкретни препоръки.
През 2016 г. бяха направени редица изменения в Закона за омбудсмана и
предложени на Народното събрание от Министерския съвет, които изрично заявиха, че
омбудсманът се разглежда като национална институция за правата на човека в
България. През 2018 г. Народното събрание прие промените в Закона за омбудсмана
(изм. - ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г.) и в Правилника за
дейността на институцията омбудсман / изм., ДВ, бр. № 53/26 юни 2018 г. /. След
поправките омбудсманът защитава правата и свободите на гражданите от физическите
или юридическите лица, предмет на частното право, както и има правомощие да
насърчава правата на човека. Допълнително е разписана и по-прозрачната процедура за
избор и назначаване на омбудсман и на неговия заместник, както и на служителите в
институцията.
Понастоящем всички препоръки, направени от Подкомитета на ООН за
акредитация, са изпълнени, а през октомври 2018 г. националният омбудсман
кандидатства за акредитация за статут „А“. Подкомитетът на ООН за акредитация
проведе заседание през март 2019 г. и българският омбудсман беше акредитиран с найвисокия възможен статут на орган за правата на човека на ООН.
През 2018 г. бяха предприети реални действия за конкретна реформа в
политиките за хора с увреждания. Омбудсманът беше част от тези действия, свързани с
промяна в законодателството, но според Омбудсмана остават редица проблеми, които
следва да намерят разрешение възможно най-скоро, за да се гарантират правата на
хората с увреждания и техните семейства, вкл. медицинската експертиза, помощните
средства, размера на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания,
действащия институт на запрещението, достъпа на децата с увреждания до качествено
образование.
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ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ
България изпълнява Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020г.,
която е в изпълнение на националните ангажименти по прилагане на Конвенцията и в
изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.
Докладът в тази част обобщава предоставената от ангажираните институции и
организации информация, която отчита реализирането на заложените мерки и
напредъка в провежданата политика по приоритетни области на Националната
стратегия.
ПРИОРИТЕТ № 1:
Осигуряване на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги,
до информация и до комуникации
Мярка 1: Извършване на законодателните и нормативни промени, установени
с Концепцията за промени в националното законодателство, свързани с прилагането
на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията за правата на хората с увреждания, по
отношение на достъпността на архитектурната среда (Концепция). Концепцията е
одобрена с Решение № 638 от 3. 8. 2016 г. на Министерския съвет на Република
България.
Дейност 1.1 Възлагане на Оценка за въздействието на действащите политики
и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване
на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и
разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови
подходящи политики и органи за мониторинг.
Оценката за въздействие е финализирана в края на 2018 г., с което дейността е
изпълнена. Предвидено е резултатите от изпълнението на дейността, съответно
изготвената Оценка на въздействие, да се разгледат от междуведомствена работна
група за извършване на преглед по прилагане на изискванията на Наредба № 4 от 2009
г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда на населението, вкл. за хората с увреждания на
министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредба № 4 от 2009 г.).
1.2. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за
интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) в съответствие със заключенията на
Концепцията и при вземане предвид на резултатите от оценката за въздействие по
т. 1.1.
1.3. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и на негови подзаконови нормативни актове в
съответствие със заключенията на Концепцията и при вземане предвид на
резултатите от оценката за въздействие по т. 1.1.
Един от източниците на финансиране по тази дейност е Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 и през отчетния период (2016 – 2018 г.) няма сключени
договори и съответно няма стартирали проекти в областта на културната
инфраструктура.
В изпълнение на приетата „Концепция за промени в националното
законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на
ООН по отношение на достъпната архитектурна среда“ и извършения анализ на
националното законодателство, съдържащ се в нея, са предложени редица мерки за
усъвършенстване на нормативните изисквания. По този начин в краткосрочен план се
създават условия за подобряване на достъпността на архитектурната среда в
урбанизираните територии и в сградите и съоръженията за обществено обслужване.
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Предложени са мерки за усъвършенстване на нормативните изисквания в ЗУТ, Наредба
№ 4 от 2009 г., Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии (отменена с Наредба № РД-02-202 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии) и Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените планове.
Извършени са изменения в ЗУТ в изпълнение на предложените мерки от
Концепцията, както и синхронизиране между нормативните изисквания за достъпна
среда и изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр.
7 от 2018 г., попр., бр. 15 от 2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.) Продължава
изпълнението на заложеното в тази мярка и през 2019 г. във връзка с извършването на
преглед на Наредба № 4 от 2009 г.
Мярка 2: Извършване на промени в нормативната уредба в областта на
електронните съобщителни услуги, автомобилния и железопътния транспорт
Дейност 2.1. Изготвяне на проект за изменение на Наредба № 6 за
универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 32 от 2008
г.; изм. и доп., бр. 26 от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.) – във връзка с изменение и
допълнение от юли 2016 г. на Закона за Националната система за спешни повиквания с
единен европейски номер 112 по отношение осигуряване на достъп до „112“ на хората
със слухови или говорни увреждания.
Дейността е изпълнена като е изготвен проект и е прието изменение на Наредба
№ 6. По данни на МВР в изпълнение на чл. 23, ал. 2 от Закона за националната система
за спешни повиквания с единен европейски номер 112 е приета Наредба № 8121з238/06.03.2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни
увреждания до единен европейски номер за спешни повиквания 112, обнародвана в ДВ.
бр. 25 от 20 март 2018 г. След проведена обществена поръчка с предмет „Разработване
и внедряване на услуга за достъп до НС 112 на хора със слухови и/или говорни
увреждания“ е сключен договор за внедряване на услугата. От януари 2019 г. услугата е
въведена в реална експлоатация. Достъпът на хора със слухови и/или говорни
увреждания до телефон 112 е осигурен чрез съвременно технологично и функционално
полезно решение - мобилно приложение за Android, iOS и Windows Mobile, смартфони
и таблети и уеббзаирано приложение за стационарни и преносими компютри.
2.2. Предоставяне на становище от Транспортна централна лекарска комисия
във връзка с промяна на Директива 2006/126/ЕО, касаеща управлението на МПС от
хора с увреждания.
Дейността е изпълнена като е изготвен проект и изпратено становище до
Министерството на здравеопазването.
2.3. Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България.
Дейността е изпълнена като е изготвен проект и е прието изменение на Наредба
№ 33, което включва завишени изисквания при осигуряването на достъпност и
удобства при ползване на автогарите от хората с увреждания.
2.4. Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси.
Дейността е все още в процес на изпълнение, защото се изготвя проект за
изменение и допълнение на Наредба № 2, в който чл. 18, ал. 4 се изменя по следния
начин: “(4) Съответствието с изискването към оборудването на автобусите за превоз на
лица с увреждания и лица с намалена подвижност се доказва с удостоверение за
техническа изправност, издадено по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за
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периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства.
Към настоящия момент разпоредбата на чл. 18 е в раздел II на глава втора, който
касае възлагане на превози по транспортни схеми чрез конкурс. Предстои този раздел
да бъде отменен и разпоредбата на чл. 18 да бъде задължителна, когато се възлагат
превози по реда на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.
2.5. Наредба по чл. 24в. от Закона за автомобилните превози, регламентираща
условията и редът за извършване на превоз на хора с увреждания със специални
превозни средства.
Дейността е изпълнена, тъй като е разработен проект на Наредба по чл. 24в от
Закона за автомобилните превози, с който се регламентират условията и редът за
извършване на превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност със
специални превозни средства. В проекта е предвидено превозите на такива лица да
могат да се извършват от общини, превозвачи и юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност по реда на тази наредба.
2.6. Изготвяне на Национален план за изпълнение (НПИ) съгласно чл. 8 от
Регламент № 1300/2014/ЕС от 18 ноември 2014 г. относно техническите
спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на
железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена
подвижност.
Дейността е изпълнена, тъй като е одобрен План за изпълнение до края на 2016
г.
Осигурен е 1 бр. асансьор за улесняване на достъпа на хора с увреждания до
административна сграда в Пристанищен терминал Лом.
Изградени са две рампи за достъп на хора с увреждания в Пристанищен
терминал Видин център, гр. Видин.
Осигурена е достъпност за хора с увреждания чрез подходи и съоръжения -нива,
рампи, платформи и др., в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г.,
за Клон-териториално поделение Бургас: „Проектиране и изпълнение на сграда за
конгресен научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с
прилежащи офис площи“. Сключен е договор с изпълнител на 03.05.2017 г.
Попълнен е въпросник от ДП „Пристанищна инфраструктура“ - Главно
управление относно участие в обществена консултация, посветена на
усъвършенстването на действащи политики и норми, и на упражняване на мониторинг
по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в България.
Осигуряване на достъп (условия) за хората с увреждания до административните
сгради на предприятието и в зоните за обществен достъп в пристанищата.
Мярка 3: Осигуряване на достъп до адаптиран железопътен транспорт и
железопътна инфраструктура за хората с увреждания
3.1. Осигуряване на мотрисни влакове с обособени места за хората с
увреждания и техните придружители.
Закупени са 21 електрически мотрисни влака и 15 дизелови мотрисни влака,
осигурени са места за хора с увреждания и на техните инвалидни колички, както и
адаптирани санитарни възли за хора с увреждания.
3.2. Осигуряване на подемни устройства, монтирани в специализирани
инвалидни вагони, за качване и слизане на/от вагона на хората с увреждания.
Закупени са три подемни устройства за оборудване на два специализирани
вагона от бюджета на съответната бюджетна организация за съответната година, в
рамките на предвидените капиталови трансфери от бюджета за 2017 и 2018 г., и на
търговско дружество БДЖ - „Пътнически превози“ ЕООД.
3.3. Рехабилитация и ремонт на приемните здания и пероните на жп гари и
спирки (в т.ч. изграждане на подходи към и от чакалните, към и от пероните,
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санитарни възли за хора с увреждания и тактилни обозначения, осигуряване на
помещения за служби за пътници с увреждания ).
Дейността е изпълнена частично и продължава изпълнението й до 2020 г.
3.4. Осигуряване на достъп на хората с увреждания чрез изграждане на
асансьори, нови перони, рампи, пешеходни пасарели.
Дейността е изпълнена в посочените гари.
Мярка 4: Осигуряване на достъп до информация и комуникация на хората с
увреждания
4.1. Предоставяне на информация на пътници с увреждания в достъпен
формат чрез технологии, подходящи за различните видове увреждания.
Поставени са информационни табла от нов вид (по-добър контраст, по-едър
шрифт, вертикално разположение на редовете) в двете зони за изчакване на пътници с
увреждания на Терминал 1 и Терминал 2.
Не е създадена онлайн платформа за видео-жестов превод.
Мярка 5: Осигуряване на достъпна среда до кабинети и звена, извършващи
здравни услуги на хора с увреждания НМТБ „Цар Борис ІІІ”
5.1.Изграждане на съоръжения, осигуряващи достъп до кабинети и звена,
извършващи здравни услуги на хора с увреждания в НМТБ „Цар Борис ІІІ”
Изградени са рампи за достъп на инвалидни колички на всички входове на
НМТБ „Цар Борис ПГ’, осигурено е самоходно подемно устройство за инвалидни
колички - Brevettato LG 2004, обозначени с маркировка и табели са пет парко-места за
хора с увреждания на територията на болницата, а пациентите с увреждания насочени
към комисии Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) и ТЦЛЕК се
обслужват безотказно според Наредба № 3/ 2011 г., като сроковете за издаване на
документ за правоспособност за управление на МПС са съобразени със Закона за
българските лични документи, изм. и доп. в ДВ № 12/08.01.2019 г.
Мярка 6: Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни,
спортни и исторически обекти
6.1.Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за
хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти.
През 2018 г. Агенцията за хората с увреждания финансира проекти за
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на девет обекта на
обща стойност 145 724,18 лв. .
6.2. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по
проектите.
През 2018 г. Агенцията за хората с увреждания извърши 18 проверки за
изпълнението на поетите задължения по проектите.
ПРИОРИТЕТ № 2:
Осигуряване на равен достъп до включваща образователна система на всички
равнища и възможности за учене през целия живот
ПОДПРИОРИТЕТ № 2.1.
Предучилищно и училищно образование
Мярка 1: Изграждане на успешен модел за успешно включване в
образователна среда на учениците със специални образователни потребности
Дейност 1.1.Повишаване на ролята на общообразователните училища за
изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено
образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
По проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ с конкретен
бенефициент Министерството на образованието и науката, реализиран по Оперативна
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програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., са
осъществени дейности, насочени към образованието на деца и ученици със специални
образователни потребности и към тяхната ресурсна подкрепа от специалисти,
назначени в детските градини и училищата. Дейностите по проекта в своята съвкупност
обхващат цялостно процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие, която
започва с ранна превенция и интервенция на обучителните затруднения в
предучилищното образование и продължава в училищното образование с
осигуряването на допълнителната подкрепа за осъществяване на приобщаващо
образование на деца и ученици със специални образователни потребности. В проекта са
взели участие общо 159 детски градини и училища и в тях са назначени общо 600
педагогически специалисти - ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори
на слуха и говора, учители на ученици е нарушено зрение, възпитатели, социални
педагози, арт-терапевти, кинезитерапевти.
Цялостната политиката на Министерството на образованието и науката е
насочена към създаване на условия за развитие на приобщаващото образование, като
процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или
ученик чрез включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето
и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и
учениците във всички аспекти на живота на общността.
Мярка 2: Осигуряване на екипна подкрепа за децата и учениците със
специални образователни потребности, които се обучават в общообразователна
среда
2.1.Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на децата и учениците със
специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в
общообразователна среда.
През 2016 г. ресурсните центрове са преобразувани в регионални центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО). Освен ресурсното
подпомагане там, където училищата все още не успяват сами да го направят, РЦПППО
имат и съвсем нови функции - чрез обособен в тях екип за подкрепа на личностно
развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, чийто
ръководител е представител на Регионално управление на образованието (РУО),
одобряват или не допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални
образователни потребности, организират повторна оценка на индивидуалните
потребности от допълнителна подкрепа, както и индивидуална оценка на децата, чиито
родители са подали заявление за насочване в специално училище или в център за
специална образователна подкрепа, отлагат по обективни причини от задължително
обучение от първи клас, насочват към професионално обучение учениците, завършили
седми или десети клас с удостоверение за завършен клас. Центърът предоставя и
организира методическа подкрепа.
През учебната 2016/ 2017 година общият брой на децата и учениците със
специални образователни потребности, които се подкрепят от специалисти е 16 243. В
резултат на започналия процес на назначаване на екипи в самите детски градини и
училища, броят на децата и учениците, подкрепяни от специалистите на РЦПППО е 10
404 деца и ученици, а от специалисти, назначени в училище и в други институции (без
РЦПППО) е - 5 839, а по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по
ОП НОИР - 2 185.
През учебната 2017/ 2018 година общият брой на деца и ученици със специални
образователни потребности, които се обучават интегрирано в детски градини и
училища, е 22 263, като броят на учениците със специални образователни потребности
е с 1 066 повече.
По данни на Центъра за информационно осигуряване на образованието, към 1
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декември на съответната учебна година, от регионалните центрове за специална
образователна подкрепа на процеса на приобщаващо образование през учебната
2017/2018 година ресурсно подпомагане се осъществява на 7004 деца и ученици от
общият брой деца и ученици със специални образователни потребности.
Общият брой на деца и ученици, на които се предоставя подкрепа от училища и
детски градини, в т.ч. и РЦПППО през учебната 2017/ 2018 година - 16 679, а през
учебната 2018/ 2019 година нараства на 19 345.
Общият брой на педагогическите специалисти, осъществили ресурсно
подпомагане за учебните години 2016/ 2017, 2017/ 2018 и 2018/ 2019 към 1 декември на
съответната учебна година, от детски градини, училища и РЦПППО, е както следва: за
учебната 2016/ 2017 година е 3 158, като от тях: ресурсни учители - 1269, психолози;
565, логопеди - 482, рехабилитатори на слуха и говора - 21, педагози на зрително
затруднени деца - 16, педагогически съветници - 749 и кинезитерапевти – 3; за учебната
2017/ 2018 година е 3 506, като от тях: ресурсни учители – 1 392, психолози; 735,
логопеди - 594, рехабилитатори на слуха и говора - 23, педагози на зрително
затруднени деца - 18, педагогически съветници - 756 и кинезитерапевти – 3; за
учебната 2018/ 2019 година е 3911 от тях: ресурсни учители - 1541, психолози - 935,
логопеди - 648, рехабилитатори на слуха и говора - 18, педагози на зрително
затруднени деца - 14, педагогически съветници - 794 и кинезитерапевти - 3.
Мярка 3: Осигуряване на професионална подготовка на ученици и на лица
над 16 години със специални образователни потребности
3.1. Разработване на нови учебни програми и модули за професионална
подготовка за осъществяване на включващо обучение по професия, по част от
професия или за усвояване на конкретни умения в съответствие с индивидуалните
възможности и потребности на учениците със СОП.
През 2017 и 2018 г. са разработени общо 2 800 типови учебни планове за
специалности от професии и 2 200 учебни програми по учебните предмети от
професионалната подготовка.
На ниво образователна институция и в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на ученик, типови учебни планове и програми се адаптират
за обучение по индивидуални учебни планове и програми по съответната специалност.
Мярка 4: Национална програма „Достъпно и сигурно училище“
През 2016 година по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“,
модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“, Министерството на образованието
и науката финансира ремонтни дейности в държавни училища в системата на
Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и
храните (МЗХ) (от 1 август 2016 г. по параграф 10 от Закона за предучилищното и
училищно образование, държавните гимназии, финансирани от МЗХ преминават на
общинско финансиране), Министерството на културата, Министерството на младежта и
спорта, както следва:
- проектиране и изграждане на покрити рампи - 5 броя;
- изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи - 4 броя;
- адаптирани и изградени санитарни възли - 18 броя;
ремонт на прилежаща инфраструктура - 5 броя;
- изпълнение на асансьор - 1 брой изграден и 1 брой пригоден;
- доставка и монтаж на платформени съоръжения - 5 броя;
- довършителни дейности по маркиране на маршрутите и обозначаване на
помещенията-2 броя.
Финансирането на дейностите по програмата продължава и през 2017 и 2018 г.,
както следва:
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проектиране и изграждане на покрити рампи - 9 броя;
изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи - 2 броя;
адаптирани и изградени санитарни възли - 32 броя;
ремонт на прилежаща инфраструктура - 18 броя;
изпълнение на асансьорна уредба - 4 броя;
доставка монтаж на платформени съоръжения - 22 броя.

Мярка 5: Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“
5.1.Обучение на учители, насочено към формиране на базови терапевтични
умения и техники и към изграждане на практически умения за работа с деца със
специални образователни потребности.
В изпълнение на Националната програма през 2016 г. са извършени следните
обучения:
- обучения на учители, насочени към формиране на базови терапевтични умения и
техники и към изграждане на практически умения за работа с деца със специални
образователни потребности - аутизъм, хиперактивност, сензорна дезинтеграция,
дислексия и т.н. - 62 учители;
- обучения, насочени към формиране на базови терапевтични умения и техники и
към изграждане на практически умения за работа с деца с агресивно, девиантно и
делинквентно поведение и с деца жертви на емоционално пренебрегване, злоупотреба,
насилие и експлоатация - 60 учители;
- обучения на педагогически специалисти, насочени към изграждане на
практически умения и техники и за работа с деца от различни малцинствени групи и
деца- бежанци - 60 учители;
- обучения на педагогически съветници и психолози на тема: „Усвояване на умения
за екипен подход на работа. Обучение в прилагане на Механизма за противодействие
на училищния тормоз“ - 125 учители.
ПОДПРИОРИТЕТ 2.2.
Висше образование
Мярка 1: Осигуряване на облекчени условия за прием на студенти,
докторанти и специализанти във висшите училища
1.1.Освобождаване на студентите с трайни увреждания с 70 и над 70% от
заплащане на такса.
Съгласно чл. 95, ал. 7, т. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО) лица с
трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто са освободени от
заплащане на държавна такса. По данни от Регистъра на всички действащи и
прекъснали студенти и докторанти, броят на обучаваните студенти, приети с основание
за прием "инвалиди" (чл. 68, ал. 3, т. 2 от ЗВО) и "военноинвалиди" (чл. 68, ал. 3, т. 3 от
ЗВО), е следният:
1.2.Облекчени условия за отпускане на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите.
По реда и при условията на чл. 3, ал. 3, т. 1 от Постановление № 90 на
Министерския съвет от 2000 г. броят на студентите и докторантите с трайни
увреждания, получаващи стипендии, по семестри, е следният:
- учебна 2016-2017 година, зимен семестър - 718 души;
- учебна 2016-2017 година, летен семестър - 636 души;
- учебна 2017-2018 година, зимен семестър - 668 души;
- учебна 2017-2018 година, летен семестър - 693 души;
- учебна 2018-2019 година, зимен семестър - 614 души.
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учебна 2016-2017 година - 448 души;
учебна 2017-2018 година - 565 души;
учебна 2018-2019 година-553 души.
ПРИОРИТЕТ № 3:
Осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги.

Визията на Министерство на здравеопазването по отношение на достъпа до
здравни услуги за хората с увреждания намира израз в Националната здравна стратегия
2020, в която особено внимание на тази група от населението се отделя в Политика 1.6
„Възможно най- добро здраве за хората с увреждания“. Политиката се основава на
разбирането, че за осигуряването на добро качество на живот и равнопоставен достъп
до всички нива на здравната система на хората с увреждания трябва да се прилага
комплексен и интегриран подход по отношение на здравните, социалните,
образователните и други техни потребности.
Мярка 1: Осигуряване на хората с увреждания на здравни услуги, от които те
се нуждаят според вида и степента на конкретното увреждане, ранно откриване и
подходяща интервенция, водещи до намаляване и превенция на по-нататъшни
увреждания.
За изпълнение на мярката е предвидено разширяване обхвата на дейностите,
свързани с промоцията на здраве, с първичната и вторична профилактика на социалнозначимите заболявания, с ранна диагностика и лечение на основните заболявания,
причиняващи увреждания, загуба на работоспособността или смърт. Тези дейности са
регламентирани в наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и наредбата за
профилактичните прегледи и диспансеризацията. И двата нормативни акта се
актуализират ежегодно като през 2016 г. бяха извършени повечето от основните
промени.
В пакета здравни дейности в извънболничната помощ (първична и
специализирана) бяха детайлно определени конкретните здравно-информационни,
промотивни и профилактични дейности, в т. ч. вторична профилактика на
заболяванията чрез процеса на диспансерно наблюдение, предоставяни на
здравноосигурените лица. Дейностите по промоция на здравето включват запознаване с
рисковите фактори за заболяванията в съответната медицинска специалност и
възможностите за укрепване и подобряване на здравето, развитие на позитивни здравни
характеристики и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения,
включително здравословно хранене, двигателна активност, режим на труд и почивка и
други. За лицата над 18 години от рискови групи, с цел профилактика на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания, е регламентирано извършването на
оценка на рисковите фактори и вредни навици, водещи до увреждане на здравето,
оценка на риска и насочване по преценка на общо практикуващия лекар за
профилактичен преглед веднъж годишно при лекар специалист по профила на
заболяването, за което има установен риск. В наредбата са включени и дейностите по
диспансеризация на лица с определени хронични заболявания, осъществявани по ред и
условия, предвидени в наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията. В
пакета са включени и дейности, свързани с превенцията и контрола на инфекциозните
заболявания, в т.ч. планиране и извършване на имунизации и реимунизации. Здравните
дейности в болничната помощ обхващат всички социално-значими заболявания, които
причиняват около 90% от смъртността и инвалидизацията, заболяванията и
състоянията, които налагат незабавно лечение, както и състоянията, свързани с
майчиното и детското здраве.
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Основните промени в наредбата за профилактичните прегледи и
диспансеризацията са свързани с детайлизиране на дейностите, осъществявани от общо
практикуващите лекари по време на профилактичния преглед и формиране на групите
лица с рискови фактори за развитие на заболявания. По отношение на профилактичните
прегледи на децата до 18 години бяха прецизирани изискванията за периодичността на
профилактичните прегледи, позволяващи оптимално планиране на дейностите по
профилактика, включващи профилактични прегледи, назначаване на изследвания,
консултации и извършване на имунизации. При профилактичните прегледи за
възрастни беше въведен задължителен преглед от акушер гинеколог с гинекологичен
статус и изследване на цитонамазка за всички жени на 30-годишна възраст, предвид
обстоятелството, че след тази възраст нараства значително честотата на
злокачествените новообразувания на шийката на матката. След този първоначален
преглед, наблюдението ще се провежда ежегодно, а след две последователни негативни
цитонамазки- веднъж на 3 години. Ежегодно в обхвата на профилактиката се включват
жените на 30-годишна възраст, което позволява във времето да се постигне максимален
обхват на възрастовата категория над 30 години.
Чрез въведената Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на
заболяване, включваща данни от личната и фамилна анамнеза на пациента и
резултатите от назначените изследвания, се определя рискът за развитие на
заболявания в резултат на наличието на определени рискови фактори и се формират
групи пациенти с риск от развитие на основните социално-значими заболявания, които
имат съществен принос за високата смъртност, честотата на временната
неработоспособност и ранната инвалидизация - сърдечно-съдови заболявания; захарен
диабет тип 2; злокачествено новообразувание на шийката на матката; на млечната
жлеза; на ректосигмоидалната област и на простатата. В наредбата са определени точни
критерии за включване в групите на базата на определяне на наличието на един или
повече рискови фактори за развитие на определено заболяване.
Въведените чрез наредбата механизми за разширяване на обхвата на
профилактичните дейности по отношение на социално-значимите заболявания и
рисковите фактори, които ги причиняват, имат за цел не само превенция и ранно
откриване на заболяванията, но активно включване на пациентите в грижата за своето
здраве чрез контрол върху рисковите фактори в резултат на начина на живот нездравословно хранене, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и други психбактивни
вещества, липса на двигателна активност и др.
Ежегодно министърът на здравеопазването утвърждава Методика за
субсидиране на лечебните заведения, чрез която се осигурява финансирането на
дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които не се
осигуряват от бюджета на НЗОК.
През 2017 г. за първи път в методиката бяха включени високоспециализирани
медицински дейности за лечение на мозъчно-съдови заболявалия, чрез които се
намалява рискът от трайни увреждания на пациента. По този начин със средства от
държавния бюджет беше осигурено финансирането на медицински изделия за
интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, мозъчен инсулт, мозъчни
аневризми и артериовенозни малформации, както и за медицински изделия за
интервенционално лечение на хидроцефалия при деца до 18 години. В края на 2018 г.
бяха направени изменения в Закона за здравето, съгласно които тези дейности вече се
заплащат от НЗОК.
Мярка 2: Изграждане на логистични мрежи за диагностика, лечение и
рехабилитация на деца и хора с увреждания в рамките на съществуващата
здравна системата
Дейностите за изпълнение на мярката, заложени в Плана за действие за периода
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2016 г., са свързани с реализацията на Националната програма за подобряване на
майчиното и детско здраве 2014-2020. Чрез програмата със средства от държавния
бюджет се финансират дейности със значим здравен ефект, които са извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване и за които няма осигурено финансиране от други
източници. Целевите групи на програмата са деца, деца с увреждания и хронични
заболявания, бременни с патология и родилки без оглед техния здравноосигурителен
статус. Преките изпълнители са над 100 лечебни заведения за болнична помощ
(университетски, областни, общински и частни) на територията на цялата страна.
В рамките на програмата в университетски болници в София, Пловдив, Варна,
Плевен и Стара Загора, както и във всички областни болници в страната са разкрити
общо 31 бр. Здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве (ЗКЦ). В тях се
предоставят информационни дейности, специализирани консултации от медицински и
немедицински специалисти, включително и от психолог, за деца с увреждания и деца с
хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на
тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение. Чрез центровете
се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали
по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен
прегледът, който се полага съгласно Наредба № 26/ 2007 г. за предоставяне на
акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Чрез
Здравно-консултативните центрове се организират и домашни посещения на деца с
увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които
специалист от лечебното заведение е преценил необходимостта от провеждане на
консултация в домашни условия. За периода 2016-2018 г. са извършени 24 147
медицински консултации и 1 115 домашни посещения.
В Здравно-консултативните центрове, разкрити в университетските болници, се
финансира дейността на 12 комисии, които изготвят индивидуални планове за
комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване и продължителна здравна
грижа на деца с хронични заболявания (диабет, вродени сърдечни малформации,
вродени лицеви малформации, вродени неврологични заболявания, вродени
хематологични заболявания и недоносени деца), като плановете са съобразени с
конкретното състояние на всяко дете. За периода 2016-2018 г. са изготвени 5 438
индивидуални плана.
По програмата се финансират и изследвания и консултации в рамките на
биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на
Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната
стена, като за периода 2016-2018 г. скрининг са преминали общо 57 893 бременни,
които по медицински показания подлежат на изследване за оценка на риска от раждане
на дете с хромозомни аномалии.
С цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха през
2015 г. беше въведен масов универсален неонатален слухов скрининг за новородени с
апарат за отоакустични емисии. Дейността се изпълнява от лечебните заведения за
болнична помощ, в които има родилни и/или неонатологични структури. За периода
2016-2018 г. скрининг са преминали 162 068 новородени, като при 1 % от тях са
открити отклонения и са насочени към специалист УНГ.
По отношение на мярката за развитие на модела за комплексно обслужване на
пациентите с определени заболявания и контрол на хроничните заболявания в рамките
на лечебните заведения за болнична помощ следва да се отбележи, че в наредбата за
определяне на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, са
определени заболяванията, за които се осигурява комплексно лечение (осигурява се
всяка една отделна част от цялостния процес на лечение). Това са злокачествените
заболявания при лица до 18 години, злокачествени солидни тумори при лица над 18
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години, злокачествени хематологични заболявания при лица над 18 години , кожновенерически болести, тежко-протичащи възпалителни ставни заболявания и
муковисцидоза.
Мярка 3: Подобряване на координацията между различните здравни
професионалисти, както и на социалните и други услуги, предоставяни на хората
с увреждания
Необходимостта от разработване на Наредба за интегрираните здравносоциални услуги отпадна, тъй като с Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за социалните услуги (ЗСУ), обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.,
са отменени разпоредбите в Закона за здравето, касаещи интегрираните здравносоциални услуги (Раздел Iа Интегрирани здравно-социални услуги, чл. 125б – 125г ),
поради което отпада законовата делегация за такава Наредба. Материята, свързана с
интегрирания подход и интегрираните услуги, включително с интегрираните здравносоциални услуги е уредена в ЗСУ. Съгласно ЗСУ стандартите за качество на
интегрираните здравно-социални услуги ще бъдат част от Наредбата за качеството на
социалните услуги, която ще бъде приета през 2020 г.
Мярка 4: Осигуряването на навременна рехабилитация като комплексна
дейност, включваща медицинска, професионална и социална рехабилитация.
В наредбата, с която се определя пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК, са включени дейности за продължително лечение и рехабилитация
на пациенти след острия стадий на заболявания, които са с остатъчни проблеми за
здравето. В нормативния акт са определени по вид и обхват медицински дейности по
клинични пътеки за продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни
интервенции с голям и много голям обем и сложност, след исхемичен и хеморагичен
мозъчен инсулт, след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции; клинични
пътеки за физикална терапия и рехабилитация на болести на централната и на
периферната нервна система, на опорно-двигателния апарат, след преживян/стар
инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции, при родова травма на централна
и на периферна нервна система, при първични мускулни увреждания и спинална
мускулна атрофия, при детска церебрална парализа, за специализирани грижи и
рехабилитация за пациентите в будна кома. както и за речева рехабилитация след
ларингектомия.
Мярка 5: Подобряване на механизмите за осигуряване на медицински
изделия и технически помощни средства, включително и на индивидуални протези
и ортези и други спомагателни устройства и технологии, предназначени за
абилитация и рехабилитация на хората с увреждания
През месец юли 2018 г. беше обнародвана промяна на Правилника за
устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските експертизи, чрез която се облекчават
процедурата за предоставяне на технически помощни средства на хората с увреждания.
В обхвата на дейност на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) беше
добавена експертизата по повод необходимостта от снабдяване с медицински изделия,
помощни средства, приспособления и съоръжения (чл. 32, ал. 2, т. 5). По този начин на
хората с увреждания, когато се явяват на ТЕЛК по повод освидетелстване или
преосвидетелстване по друг повод, се дава възможност да бъдат освидетелствани и
относно необходимостта от технически помощни средства, без да се налага да се явяват
на лекарска консултативна комисия само за този вид експертиза.
Повишаването на квалификацията на медицинските специалисти в областта на
медицинската експертиза на степен на увреждане и оценка на функционалността и
потребностите от медицински изделия и технически помощни средства, предназначени
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за абилитация и рехабилитация на хората с увреждания, е от голямо значение за
качеството на извършваните дейности. С измененията в Наредбата за медицинска
експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, е
предвидена и промяна на механизма на обучение на лекарите от ТЕЛК, като се дава
възможност обучение да се провежда дистанционно, чрез електронната страница на
НЕЛК, без откъсване на специалистите от работа. Това значително ще улесни процеса и
ще спести време и средства на лекарите, които до сега трябваше да провеждат
встъпително и периодично обучение с откъсване от работа.
5.1. Облекчаване на процедурите за предоставяне на технически помощни
средства на хората с увреждания
С ПМС № 60 от 23.04.2018 г., публикувано в ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г., е
направено изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), с което се промени механизмът за
предоставяне и изплащане на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) на
хората с увреждания. Считано от 01.07.2018 г, се премина от изплащане на целевата
помощ за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ на хората с увреждания, към
заплащане на производител/търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ,
който е предоставил изделието. С тази промяна се съкратиха сроковете, в които хората
с увреждания получават ПСПСМИ и се облекчи режима по предоставянето им.
Считано от 01.07.2018 г. се премина и към оказване на социално-икономическата
подкрепа по настоящ адрес на лицето с увреждане.
В Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ са направени изменения, с
които се добавиха нови медицински изделия - детска рингова инвалидна количка,
детска инвалидна количка/ вертикализатор за деца с увреждания.
С ПМС № 60 от 23.04.2018 г. са прецизирани и медицинските условия,
експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за отпускане на
целева помощ за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ. Въведе се изискване
медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за
конкретен пациент въз основа на задание, изготвено от квалифициран специалист.
В ДВ бр. 54 от 29.06.2018 г. е обнародвана Заповед № РД01-508 от 19.06.2018 г.
за определяне на пределни цени (лимити) на помощите за изработване, покупка и
ремонт на ПСПСМИ за хората с увреждания, която влезе в сила от 01.07.2018 г. и
отмени действието на Заповед № РД 01-329 от 04.04.2008 г. Въз основа на изготвен
задълбочен анализ бяха актуализирани пределните цени за изработване, покупка и
ремонт на ПСПСМИ и бяха добавени разписаните в Приложение № 7 от Правилника
нови медицински изделия.
Мярка 6: Координиране на медицинската, социалната и професионалната
рехабилитация за постигане на пълна интеграцията, реинтеграцията и
включване на хората с увреждания в обществото, в т.ч. осигуряване на трудова
заетост
Мярката е частично изпълнена, тъй като не е сформирана експертна група в
рамките на Съвет „Партньорство за здраве“ за координация, методическа подкрепа,
супервизия, мониторинг и контрол по изпълнение на утвърдените дейности за
подобряване на грижите за хора с увреждания. През 2016 г. стартира процес на
концептуални промени в областта на медицинската експертиза, в рамките на който бяха
извършени редица промени в нормативната уредба. При подготовка на тези промени
бяха сформирани междуведомствени работни групи с включени представители на
всички заинтересовани страни, включително и на неправителствения сектор.
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Мярка 7: Прилагането на интегрирани подходи и услуги в общността за
задоволяване на потребностите на хората с увреждания от поддържащо лечение,
общи и специфични здравни грижи в амбулаторна или домашна обстановка,
социална рехабилитация, образователно и професионално обучение и ориентиране,
индивидуални програми за социално включване
През 2018 г. Министерството на здравеопазването подготви проектно
предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент 1“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 1“, която е с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването
цели разработването и прилагането на програма /методика/ за предоставяне на
патронажната грижа, стандарти за качество на услугата; разработването на програма за
обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните
услуги, предоставящи патронажната грижа, както и мониторинг на обученията и
супервизия на услугата. През м. декември 2018 г. в рамките на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира и процедура BG05M9OP0012.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с
бенефициенти общините в България. По процедурата ще бъде изградена мрежата от
услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални
услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за
самообслужване. Планирано е предоставянето на психологическа подкрепа и
консултиране. В патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати около 17 000 лица над
18 г., включително с увреждания. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко
от 12 месеца, а общият бюджет на схемата е 45,7 млн. лева.
Първият Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични
заболявания (ЦКОДУХЗ) е разкрит през 2018 г. в гр. Силистра. Това са центрове от нов
вид лечебни заведения, които са регламентирани в чл. 27а от Закона за лечебните
заведения. Тяхната цел е подобряване на здравният статус на децата с увреждания и
хронични заболявания като се гарантира достъпът им до всички необходими
медицински грижи и социални услуги. Цели се осигуряването на подкрепа на
семействата за превенция на изоставянето на деца с увреждания и настаняването им в
специализирани институции от една страна, а от друга страна координация и
интеграция на грижите за децата в системата на здравеопазване, както и с услугите в
другите сектори - социални, образователни и др. Центърът изпълнява и ролята на
логистичен център, чрез който се осъществява връзката между личния лекар на детето
и другите лечебни заведения от една страна, и социалната система, предоставяща
услуги за деца, от друга страна. По този начин се осигурява подкрепа на персонала от
различните видове социални услуги, включително и тези от резидентен тип, при
работата им с деца с увреждания и хронични заболявания.
В ЦКОДУХЗ се осъществяват дейности по подкрепа на семействата на деца с
увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна
диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация,
както и осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на
специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в
семейна среда и в социална услуга от резидентен тип. Центърът осигурява и подкрепа
за родителите чрез обучение в грижите за дете с увреждане и чрез осигуряване на
дневни и почасови услуги, които включват индивидуални и/или групови занимания с
децата.
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Всички необходими дейности и услуги на детето се определят след оценка на
потребностите на детето, която се извършва от мултидисциплинарен екип, включващ
лекар, психолог и социален работник, като в зависимост от конкретния случай в него
ще се включват и други специалисти. Този екип изготвя индивидуален медикосоциален план за всяко дете, а семейството е включено като активен участник както в
изготвянето, така и в изпълнението му.
Предвижда се във всички области да бъдат разкрити такива центрове, като в
зависимост от конкретните потребности в съответната област, центровете ще имат
различен обем на дейност. Комплексното обслужване ще включва лечение,
рехабилитация, специализирани здравни услуги в дома или в центровете за настаняване
от семеен тип, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и др., което ще
доведе до минимизиране на увреждането и на последствията от него още в ранна детска
възраст. По този начин се увеличава шансът децата да водят самостоятелен и независим
от околните живот.
Мярка 8: Въвеждане на оценка на увреждането и функционирането,
използвайки Международната класификация па човешката функционалност,
уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация, чрез
използването на обективни и съобразени с международните стандарти критерии
за оценка на уврежданията от компетентните специалисти. Увреждането е
комплексен феномен, който отразява проблемите на човешкото тяло и на
факторите на обкръжаващата среда
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 2020 от 2017 г. се изпълнява Проект BG05M9OP001-3.010 „Експертиза на
работоспособността“, основната цел на който е да се повиши качеството на
медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, като в практиката се
интегрират принципите на Международната класификация на човешката
функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация
(СЗО), включително на свързаните с нея класификатори в дейността на органите на
медицинската експертиза и органите на експертизата на работоспособността. С този
нов модел на медицинска и социална експертиза практически ще се постигне
концептуална промяна — вместо самоцелна оценка на състоянието спрямо здравия
човек, целта на експертизата се измества към оценка на потребностите на конкретното
лице с цел осигуряване на оптимални условия за осъществяване по възможност на
обичайния за него труд или на друг вид труд, който е подходящ за него, предвид
състоянието му. Целта е да се оцени възможността лицата в трудоспособна възраст с
установен вид и степен на увреждане да работят, като по възможност упражняват
своята професия.
До настоящия момент по Проекта са извършени следните дейности:
1. Изготвен е доклад за проучване на опита на държави членки на европейския
съюз, които прилагат ICF стандартите на СЗО.
2. Направен е превод на ICF и Ръководство за прилагане на методиката на СЗО
за оценка на намалена работоспособност (WHODAS 2.0).
3. В ход е процедура по Закона за обществените поръчки за разработване на
методики за работа на Комисиите за медицинска експертиза и Комисиите за експертиза
на работоспособността.
Приемането на нормативни промени във връзка с внедряването на ICF ще бъде
възможно едва след приключване на работата по проекта и вземане на политическо
решение за тази значима по съдържание и мащаб нормативна промяна на медицинската
и социалната експертиза по отношение на хората с увреждания в работоспособна
възраст.
В
рамките
на
Проект
BG05M9OP00I-3.010
„Експертиза
на
работоспособността“ се предвижда обучение на комисиите, които ще осъществяват
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медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, като в края на 2018 г.
започна процедурата по Закона за обществените поръчки за разработване на
методиките за работа на двата вида комисии. След тяхното изготвяне и приемане от
екипа за управление на проекта, ще се премине към обучение, включително и на
лекарите, които ще участват в медицинската експертиза по Мярка 8: „Въвеждане на
оценка на увреждането и функционирането, използвайки Международната
класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на
Световната здравна организация, чрез използването на обективни и съобразени с
международните стандарти критерии за оценка на уврежданията от компетентните
специалисти. Увреждането е комплексен феномен, който отразява проблемите на
човешкото тяло и на факторите на обкръжаващата среда“.
Мярка 8.1.Приемане на нов модел за медицинска и социална експертиза на
степента на увреждане
С Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. на Министерския съвет, ДВ бр.
64/03.08.2018 г., е изменена и допълнена Наредба за медицинската експертиза, обн. ДВ
бр.51/27.06.2017г., с която се постига по-висока степен на обективност при
определянето на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане на хората с увреждания.
С Постановление № 149 от 20 юли 2018 г. на Министерския съвет, ДВ, бр.
62/27.07.2018 г., е изменен и допълнен Правилника за устройство и организация на
работата органите на медицинската експертиза и на Регионалните картотеки на
медицинските експертизи /ПУОРОМЕРКМЕ/, с което се оптимизира работата на
органите на медицинската експертиза.
Приети са изменения и допълнения на Закона за здравето, касаещи сферата на
медицинската експертиза - изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 27 февруари 2018 г., доп. ДВ. изм.
и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018 г.
Мярка 8.2. Обучение на медицинските специалисти, осъществяващи
дейности по медицинска експертиза за степен на увреждане
НЕЛК изпълнява задълженията си по чл. 14, ал. 2 и ал. от ПУОРОМЕРКМЕ за
провеждане на първоначално и поддържащо обучение на лекарите от ТЕЛК, като за
постигане на оптимални резултати се осъществява ежегодно кореспонденция с РЗИ на
съответната област, на чието подчинение са ТЕЛК, с цел постигане на висока
резултатност при провеждане на обученията. С нормативните промени в
ПУОРОМЕРКМЕ от 2018 г. възможностите за обучение на лекарите от ТЕЛК бяха
разширени, посредством способа за провеждане на дистанционно обучение.
ПРИОРИТЕТ № 4:
Осигуряване на условия за заетост на хората с увреждания
Мярка 1: Осигуряване на подходяща форма на заетост на хора с увреждания
и преквалификация на назначени такива служители
1.1.Осигуряване на подходяща форма на заетост на хора с увреждания;
преквалификация на вече наети такива служители
Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания е
насочена към повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на
регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания или преминали
успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества лица в
трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация
и за пълноценното им интегриране в обществото. Работодателите разкриват работни
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места по Програмата за срок от 24 месеца.
Съобразно реда и условията на изменения и допълнен Правилника за прилагане
на Закона за насърчаване на заетостта от 20.10.2017 г., през ноември 2017 г. Агенцията
по заетостта стартира изпълнение на нова мярка, регламентирана в чл. 42, ал. 3 от
Закона за насърчаване на заетостта, за насърчаване мобилността на безработни лица,
вкл. на младежи, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в
общността от резидентен тип с оглед стимулиране на мотивацията им за самостоятелен и
независим от институциите живот, посредством получаване на финансова подкрепа за
покриване на разходи за наем, такса за ясла/детска градина или интернет услуги.
Мярката е за безработни лица, насочени към работно място, които сменят адреса си, за
да работят на повече от 50 км от дома си. Средствата се отпускат най-много за 12
месеца, като размерът им през 2017 г. е до 200 лв. месечно.
Проект „Обучения и заетост за младите хора" цели включване на безработни
младежи до 29-год. възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ), в
заетост при работодател, чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна
заетост. Вследствие на приетите от Комитета за наблюдение (КН) на ОП РЧР 2014-2020
промени в критериите за избор на операция, продължителността на проекта е удължена
до 14.12.2023 г., а от 15.08.2018 г. схемата е обособена на 2 компонента. В рамките на
Компонент II е осигурен финансов ресурс за безработни младежи до 29 г. вкл. с трайни
увреждания, които да се включат в обучение и заетост за период до 24 месеца. На
работодателите се предоставят допълнителни стимули при запазване на заетостта, 6
месеца след периода на субсидирана заетост.
Проект „Обучения и заетост“ цели интеграция на безработни лица на възраст
над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, в
заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление
чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за
заетост.
Проектът се изпълнява в два компонента за безработни лица над 29-год. възраст,
регистрирани в ДБТ (Компонент I), и за безработни лица с трайни увреждания над 29
години (Компонент II). По Компонент II приоритетно се включват лица с установена
степен на намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане 75 % и над 75 %.
Съгласно Компонент II се предоставя обучение, вкл. и чрез издаване на ваучери
за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от
трета квалификационна степен) на безработни лица с трайни увреждания. Предоставя
се информация и насочване директно към свободни работни места за лица от целевата
група, за които работното място не изисква преминаване през обучение, както и
осигуряване на наставник за лицата с трайни увреждания за максимален срок до 3
месеца. Лицата се наемат на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) на
длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от
Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г. (НКПД), за период
до 24 месеца.
1.2.Осигуряване на заетост на хора с увреждания по реда на Националната
програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
През 2016 г. в заетост общо по Програмата са включени 2 007 безработни лица с
трайни увреждания, от които 1 234 са нововключени. Изразходвани са средства в
размер на 8 851 354 лв.
През 2017 г. в заетост общо по Програмата са включени 2 606 безработни лица с
трайни увреждания, от които 756 са нововключени. Изразходвани са средства в размер
на 11 188 090 лв.
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През 2018 г. в заетост общо по Програмата са включени 2 367 безработни лица с
трайни увреждания, от които 581 са нововключени. Изразходвани са средства в размер
на 10 143 984 лв.
1.3. Осигуряване на заетост на хора с увреждания по реда на насърчителните
мерки от Закона за насърчаване на заетостта, както следва:
-насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-годишна
възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални
заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2);
През 2016 г. в заетост общо по насърчителната мярка са включени 14 младежи с
трайни увреждания, от които 13 са нововключени. Изразходвани са средства в размер
на 18 430 лв.
През 2017 г. в заетост общо по насърчителната мярка са включени 17 младежи с
трайни увреждания, от които 5 са нововключени. Изразходвани са средства в размер на
29 164 лв.
През 2018 г. в заетост общо по насърчителната мярка са включени 8 младежи с
трайни увреждания, от които 6 са нововключени. Изразходвани са средства в размер на
24 334 лв.
- предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания
или от други групи в неравностойно положение (чл. 43а);
С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ) е регламентирана мярката по чл. 43а за предоставяне на суми за подкрепена заетост
за всяко безработно лице с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение
на пазара на труда, насочено от поделение на Агенцията по заетостта устроено на работа на
несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 месеца. Условията и редът в
изпълнение на мярката по чл. 43а от ЗНЗ са определени в Правилника за прилагане на
ЗНЗ (ППЗНЗ), съответно в чл. 37а. Горепосочената нормативна промяна има за цел да
повиши ефикасността и качеството на посредническите услуги на пазара на труда,
предоставяни на уязвимите групи чрез подобряване на взаимодействието между
Агенцията по заетостта (АЗ) и частните трудови посредници. Чрез регламентиране на
аутсорсване на услуги за подкрепена заетост се създава възможност за предоставяне на
по-целенасочени и по-качествени услуги в частност и за хората с увреждания, като
крайната цел е устройване на работа на първичния пазар на труда.
В Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2018 г. бяха
предвидени средства в размер на 150 000 лв. на изпълнителите за подкрепена заетост за
устройването на работа на 300 безработни лица с трайни увреждания на несубсидирани
работни места. През периода бяха проведени открити процедури по реда на Закона за
обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за подкрепа на заетостта на безработни лица с трайни увреждания съгласно
чл. 43а от ЗНЗ по 9 обособени позиции“ за реализация на насърчителната мярка по чл.
43а от ЗНЗ. По обявената обществена поръчка не бяха подадени документи за
изпълнение от кандидати. След проведена процедура за директно договаряне с
поканените кандидати, отново няма сключени договори за реализация по мярката,
поради липсата на кандидати.
- насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания
(чл. 51, ал. 2);
Мярката се предоставя под формата на схема за държавна помощ за назначаване
на работещи с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014
и регламентите на ЕС, които го изменят, допълват или заменят. Новата мярка е
подходяща и за работодатели, търсещи работна сила за производство на
селскостопанска продукция, рибарство и аквакултури, които до този момент не можеха
да получат финансиране чрез програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от
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АЗ, поради ограниченията, произтичащи от приложното поле на Регламент (ЕС) №
1407/2013. Субсидията, която се отпуска за финансиране по чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ е за не
по-малко от 3 и не повече от 12 месеца, като се предоставят суми в размер до 75 на сто
от допустимите разходи за периода на субсидиране.
През 2017 г. 303 лица от целевата група са постъпили на работа и са изразходвани
484 621 лв. от държавния бюджет.
През 2018 г. в заетост общо са включени 478 лица от целевата група, от които 186
са нововключени. Изразходваните средства от държавния бюджет са в размер на 1 385
466 лв.
- насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания
на пълно или непълно работно време (чл. 52).
През 2016 г. в заетост общо по насърчителната мярка са включени 185 безработни
лица с трайни увреждания, от които 169 са нововключени. Изразходвани са средства в
размер на 225 080 лв.
През 2017 г. в заетост общо по насърчителната мярка са включени 276 безработни
лица с трайни увреждания, от които 110 са нововключени. Изразходвани са средства в
размер на 314 805 лв.
През 2018 г. в заетост общо по насърчителната мярка са включени 126 безработни
лица с трайни увреждания, от които 92 са нововключени. Изразходвани са средства в
размер на 276 910 лв.
ПОДПРИОРИТЕТ 4.1.
Квалификация и преквалификация
Мярка 1: Осигуряване на подходящи форми на квалификация и
преквалификация на хората с увреждания
Финансиране на мероприятия на НПО на и за хора с увреждания с цел обучения
и придобиване на умения за самостоятелен живот, адаптиране, трудова и социална
интеграция и реинтеграция
Агенцията за хората с увреждания финансира10 проекта годишно, които
обхващат 1 820 хора с увреждания, а изплатените средства са в размер на 133 052,00 лв.
1.2.Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по
проектите
Агенция за хората с увреждания извърши 20 проверки.
ПОДПРИОРИТЕТ 4.2.
Форми на заетост
4.2.1. Защитена заетост
Мярка 1: Въвеждане на защитена заетост
1.1.Създаване на условия за въвеждане на защитената заетост
Нов важен момент е въвеждането за първи път в българската практика на уредба
на института на защитената заетост. С разработения и приет през 2018 г. нов Закон за
хората с увреждания от 01.01.2019 г. се регламентира защитената заетост за хора с
множество трайни увреждания, осъществявана в Центрове за защитена заетост, като
механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с множество трайни
увреждания с цел осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност,
платена работа и предоставяне на персонални подкрепящи услуги. Центрове за
защитена заетост ще могат да се създават към специализирани предприятия и
кооперации на хората с увреждания и към трудово-лечебни бази.
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1.2.Разработване на механизъм за определяне на икономическите сектори за
работа в защитени предприятия
Агенцията за хората с увреждания е в процес на разработка и прилагане на
подзаконовите нормативни актове, определящи създаването и устойчивото развитие на
центрове за защитена заетост.
Мярка 2: Създаване на условия за подобряване на конкурентоспособността
на специализираните предприятия и кооперации
По данни на Агенцията за хората с увреждания през 2018 г. са предоставени
средства за технологично обновяване на 17 специализирани предприятия и кооперации
на хора с увреждания и са разкрити 43 нови работни места. За целта са изплатени
средства в размер на 950 998,26 лв.
2.1.Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за
технологично обновяване на производствения процес
Агенцията за хората с увреждания е изплатила 1 008 064,84 лв. за възстановяване
на внесени осигурителни вноски, съгласно Кодекса за социално осигуряване, на 99
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, заявили ползване на
тази законова преференция.
Мярка 4: Насърчаване на работодателите да предприемат мерки за
подобряване на достъпността, на здравословните и безопасни условия на труд и
на социалния климат в специализираните предприятия и кооперации
4.1.Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за
подобряване условията на труд
Агенцията за хората с увреждания е изплатила средства в размер на 393491,90 лв.
за подобряване на условията на труд за 323 работещи лица с увреждания.
4.2.2. Подкрепена заетост в обичайна работна среда
През периода бяха проведени открити процедури по реда на Закона за
обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за подкрепа на заетостта на безработни лица с трайни увреждания съгласно
чл. 43а от ЗНЗ по 9 обособени позиции“ за реализация на насърчителната мярка по чл.
43а от ЗНЗ. По обявената обществена поръчка не бяха подадени документи за
изпълнение от кандидати. След проведена процедура за директно договаряне с
поканените кандидати отново няма сключени договори за реализация по мярката
поради липсата на кандидати.
Мярка 1:Устройване на работа
1.1.Съдействие за устройване на работа на регистрирани безработни лица с
трайни увреждания
Хората с трайни увреждания могат да участват без ограничения при устройване на
работа на първичния пазар на труда, във всички програми и мерки за обучение и
заетост от ЗНЗ, както и по проектите по ОПРЧР, изпълнявани от АЗ при условие, че
отговарят на изискванията за включване в съответната програма, насърчителна мярка
или проект.
През разглеждания период бе актуализирана Технологията за работа на дирекции
„Бюро по труда“ (ДБТ), съобразно която се извършва обслужването на регистрираните
в ДБТ безработни лица с увреждания. Към тази целева група трудовите посредници
прилагат индивидуален подход, а възможностите за трудовата и социалната им
интеграция се определят на база професионалните и личностни характеристики,
специфични потребности, здравословно състояние и състоянието на пазара на труда.

33

През 2017 г., в рамките на проект, целящ развитието и укрепването на капацитета
на АЗ като публична институция, отговорна за изпълнението на политиките и
предоставяне на услуги в сферата на заетостта и за подобряване активирането и
включване в устойчива заетост на неактивните и уязвимите групи на пазара на труда,
беше направен анализ на предоставяните услуги. След препоръките от анализа е
разработен дизайн на нови и на подобрени услуги, в т.ч. са изготвени стандартизирани
пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда, съобразно техните специфични
потребности, вкл. и за лица с увреждания.
През 2018 г. стартира пилотното им прилагане в 8 бюра по труда, след което ще се
пристъпи към внедряването във всички териториални звена.
Мярка 2: Насърчаване на предприемачеството
2.1.Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с
европейски и регионални предизвикателства
Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ беше обявена през м. юни 2018
г. с два крайни срока за кандидатстване, в рамките на които са подадени над 2000
проектни предложения. Към настоящия момент в ход е оценката на проектите по
втория краен срок, а с класираните по първия срок кандидати предстои сключване на
административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В изпълнението на Мярка 152: „Правна регламентация, която да дефинира и
правно да регламентира същността, мястото и ролята на субектите на социалната
икономика в икономическия и социален живот на обществото“ от Програмата за
управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. е
разработен проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика,
който бе съгласуван с представителите на междуведомствената работна група по
социална икономика.
С Решение № 151 от 15 март 2018 г. на Министерския съвет е приет План за
действие по социална икономика 2018-2019 г. в изпълнение на Националната
концепция за социална икономика.
Проектът на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика е
одобрен на заседание на МС от 01 август 2018 г. и е приет на второ четене в Народното
събрание на 18.10.2018 г.
С Указ № 240 от 25.10.2018 г. Президентът на Република България постанови
обнародване в Държавен вестник на Закона за предприятията на социалната и
солидарна икономика, в резултат на което Законът е обнародван в Държавен вестник
бр. 91 от 02.11.2018 г. и влиза в сила от 02.05.2019 г.
Други инициативи, имащи за цел насърчаване на предприемачеството през
отчетния период, са:
С цел създаване на мрежи и контакти, ежегодният Европейски Форум за социално
предприемачество бе съпътстващо събитие по време на международна онференция на
високо ниво по социална икономика в рамките на Българското председателството на
Съвета на ЕС. Чрез специализираната интернет страница по социална икономика се
създава възможност за предоставяне на полезна и необходима информация към
социалните предприятия, която да подпомага повишаването на тяхната ефективност.
Сформирана бе фейсбук група на тема: SOCIAL ECONOMY – FOR ECONOMIC
SUSTAINABLE AND SOCIAL INCLUSIVE EU, която имаше за цел да популяризира
темата на международната конференцията и да приобщи повече хора към каузата на
социалната икономика.
По време на Седмия Европейски форум за социално предприемачество, провел се
в София от 16 до 18 април 2018 г. бе организиран и голям международен щанд, на
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който присъстваха 6 социални предприятия от Италия, Франция, Испания и Гърция.
Профилите на социалните предприятия бяха подбрани, така че да се представят
различни сектори на социалната икономика от страните членки на Европейския съюз.
По време на Форума социални предприятия от чужбина създадоха контакти и се
договориха за съвместно сътрудничество, включително съвместни продажби и
производство с български социални предприятия. През трите дни на изложението, чрез
индивидуален подход, всички изложители бяха запознати (от международните
социални предприятия) и поканени да бъдат регистрирани в подготвяната платформа иновативна дигитална платформа, която да позволи на младите хора по лесен и сигурен
начин да намират работа в социални предприятия от цяла Европа или да създадат
такива.
Проведено е обучение на представители на медиите по заложените цели и
предвидените за постигането им механизми в проект на Закон за предприятията на
социалната и солидарна икономика на 8 и 9 юни 2018 г.
Проведена е европейска конференция на тема: „Социалната икономика като
ефективен модел за социална включване – социално предприемачество, социални
услуги и заетост“ 14-15 юни 2018 г., к.к. Златни пясъци, гр. Варна. Конференцията
имаше за цел да бъдат споделени опитът и трудностите, пред които се изправят
социалните предприемачи, които работят в сферата на социалните услуги. В рамките на
конференцията се проведе обсъждане по подготвяната нормативна уредба, засягаща
развитието на социалната и солидарна икономика в страната.
Разработена е идейната обосновка за електронна Платформа, която ще формира
on-line среда в подкрепа на партньорства и мрежи за социалните предприятия.
Проведени са разговори и са осъществени дейности по консултиране с експерти
представители „Индустриална собственост“ относно сертификатната марка „Продукт
на социално предприятие,“ чрез която ще се подобри средата за идентифициране на
приноса на социалните предприятия.
Проведени са разговори и са подготвени документи с представители от
Национална художествена академия (НХА) за организиране на конкурс за изработване
на графичен знак за сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“.
Проведен е конкурс за изработване на графичен знак за сертификатна марка
„Продукт на социално предприятие“. Постъпиха 44 (четиридесет и четири)
предложения от 20 (двадесет) автори. Жури, в чийто състав влизат двама представители
от МТСП, двама преподаватели от НХА и представител „Индустриална собственост“,
селектира постъпилите проектни предложения на 26.11.2018 г.
Проведена е церемония по награждаване на победителите в конкурс за
изработване на графичен знак за сертификатна марка „Продукт на социално
предприятие“ на 11.12.2018 г. Подписан е договор между автора на проекта, класиран
на първо място, и МТСП. Чрез договора МТСП изкупува изключителното право да
използва създадения графичен знак за сертификатната марка „Продукт на социално
предприятие“.
Подписан е договор с представител „Индустриална собственост“ за осъществяване
на представителство пред Патентното ведомство на Република България относно
заявяването на сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“. Изготвени са
правила за използване на сертификатната марка „Продукт на социално предприятие“.
Подадена е заявка в Патентното ведомство на Република България за регистрация на
марката „Продукт на социално предприятие“.
Проведен е конкурс за награждаване с Годишната национална награда за социална
иновация (в подкрепа на социалната икономика). През 2018 година са постъпили 20
проектни предложения, които са оценени от жури на първи етап, съгласно приетите
правила от министъра на труда и социалната политика. Заседанието на журито за
провеждане на втори етап от класирането се проведе на 28.11.2018 г., на което беше
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направено крайното оценяване и бяха препоръчани за класиране в различните
категории постъпилите проектни предложения за 2018 г. Проведена е церемония по
награждаване на отличените кандидатури с Годишната национална награда за социални
иновации (в подкрепа на социалната икономика) на 11.12.2018 г.
4.2.3. Самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания
В изпълнение на държавната политика за социална интеграция на хората с
увреждания, Агенцията за хората с увреждания от 2006 г. изпълнява програма за
финансиране на лица с трайни увреждания за стартиране и развитие на самостоятелна
стопанска дейност.
През годините на изпълнението на Програмата за стартиране и разширяване на
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания е установен
непрекъснат и нарастващ интерес от страна на хората с трайни увреждания към
стартиране и развитие на собствен бизнес. Броят на кандидатите за субсидия на един
конкурс надхвърля 100 души. По голямата част от тях (около 60 %) са хора с трайни
увреждания, които имат регистрирани еднолични фирми и повечето от тях развиват
дейност.
По Програмата от бюджета на Агенцията за хората с увреждания средно годишно
е отпускана субсидия за около 30 кандидата.
Получаването на субсидия за стартиране на самостоятелна стопанска дейност за
тези лица, бенефициенти по Програмата, често е единствената им възможност да
намерят трудова реализация.
По предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания
министърът на труда и социалната политика утвърди нова Методика за финансиране на
проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска
дейност на хората с увреждания през 2018 г.
Мярка 1: Създаване на по-добри условия за стартиране на самостоятелна
стопанска дейност от хора с трайни увреждания и Мярка 2: Създаване на условия
за разширяване на стартиралата стопанска дейност
1.1.Финансираните на проекти на лица с трайно намалена работоспособност за
започване на самостоятелна стопанска дейност.
Ежегодно се финансират проекти на лица с трайно намалена работоспособност за
започване на самостоятелна стопанска дейност. По данни на Агенция за хората с
увреждания през 2018 г. са финансирани 26 броя проекти на физически лица, с общ
размер 448 884, 28 лв.
1.2. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по
проектите
Извършван е мониторинг на всички проекти, които са финансирани през
съответната година за започване на самостоятелна стопанска дейност. По данни на
Агенция за хората с увреждания през 2018 г. е извършен мониторинг на финансираните
26 броя проекти.
ПРИОРИТЕТ № 5:
Осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността
Мярка 1: Осигуряване на материална подкрепа за хората с увреждания
1.1.Осигуряване на месечни добавки за социална интеграция на хората с трайни
увреждания
За 2016 г. утвърденият бюджет за осигуряване на месечни добавки за социална
интеграция на хората с трайни увреждания е в размер на 139 млн. лева. Оказана е
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подкрепа на 524 459 средномесечен брой лица, в т.ч. 21 574 деца с увреждания. За
отпуснатите месечни добавки за социална интеграция са изплатени 139 549 891 лева. С
обнародването на Закона за държавния бюджета на Република България за 2017 г,
(ЗДБРБ) в ДВ, бр, 98 от 09.12.2016 г. са направени допълнения и изменения в ЗИХУ, в
сила от 01.01.2017 година. Промените са свързани с правото на отпускане на месечна
добавка за социална интеграция на деца с трайни увреждания. Съгласно измененията в
чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗИХУ, при изготвяне на социални оценки консултативните комисии
към дирекции „Социално подпомагане“ следва да дават мотивирано предложение за
отпускане на месечна добавка за социална интеграция само на лицата с увреждания над
18-годишна възраст, при наличие на нормативно основание за отпускането й. С
измененията в чл. 42 от ЗИХУ се регламентира правото на месечна добавка за социална
интеграция само на хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.
От 1 януари 2017 г. влязоха в сила съществени изменения на текстове в Закона
за семейните помощи за деца (ЗСПД), направени чрез приемане на текстове в ПЗР от
ЗДБРБ за 2017 г. Съгласно чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД на родители (осиновители) се
предоставят месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна
възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее
постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл.
26 от Закона за закрила на детето. Размерите на тези помощи се определят ежегодно със
ЗДБРБ, в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената
работоспособност и в съответствие с предназначението им, като не могат да бъдат пониски от предходната година. Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно
увреждане целят да подпомогнат семействата в отглеждането на децата с трайни
увреждания в семейна среда и тяхното социално включване.
Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.,
(обн. ДВ, бр. 98 от 2016 г.) са направени изменения и допълнения в Закона за семейни
помощи за деца (ЗСПД), в сила от 01.01.2017 г., с които се въведе нов вид месечна
помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД. Помощта
е диференцирана в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената
работоспособност на детето и в съответствие с предназначението й. Помощта се
предоставя, независимо от доходите на семействата. Тези помощи, както и останалите
семейни помощи, не са обвързани с трудовата дейност или с осигурителният принос на
лицата. За всички деца с трайни увреждания новата помощ се предоставя за
задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности. За
децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно
намалена работоспособност, които се отглеждат от своите родители (осиновители),
помощта е в по-висок размер, за да може за тези деца да се осигури грижа и подкрепа в
домашна и семейна среда. Високият размер на помощта за децата с най-тежки
увреждания отчита, че техните родители имат много по-сериозни разходи и
потребности в сравнение с другите семейства. Те имат и по-сериозни ангажименти в
грижите за децата, много често водещи до невъзможност да работят и да получават
доходи от труд. Така се дава възможност родителите по своя преценка да управляват
тези средства и да изберат дали лично да полагат грижите за своите деца или да наемат
асистент, както и за какво да ползват помощта. Размерите на помощта, определени със
Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., за родители
(осиновители), които отглеждат деца с трайни увреждания са диференцирани, като:
- за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно
намалена работоспособност размерът е 930 лв.;
- за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно
намалена работоспособност размерът е 450 лв.;

37

- за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или трайно
намалена работоспособност размерът е 350 лв.
Новият вид помощ се предоставя от 1 януари 2017 г. за около 26 000 деца.
Помощта се изплаща до изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК,
като в определени случаи може да се изплаща със задна дата, но не повече от една
година назад от подаване на заявлението за отпускането й. Размерът на помощта за
периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на
помощта, определен за съответната година.
До приемането на цитираните изменения, съгласно ЗДБРБ за 2016 г., размерът
на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от
ЗСПД бе в размер на 240 лв. От 2017 г. се отчита сериозен ръст в размера на месечните
помощи, като е дефинирана месечна сума от 930 лв. за отглеждане на дете с определени
90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност.
След навършване на 18-годишна възраст правоимащите лица могат да упражнят
правото по чл. 69, ал. 1 от ЗХУ.
Съгласно чл. 42в от ЗИХУ, лицата с трайни увреждания от 18 до 20-годишна
възраст имат право на добавката по чл. 42 от същия закон, в случай, че за тях не се
получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД.
За 2017 г. утвърденият бюджет за осигуряване на месечни добавки за социална
интеграция на хората с трайни увреждания е в размер на 139 млн. лева. Оказана е
подкрепа на 500 016 средномесечен брой лица, в т. ч. 10 705 деца с увреждания. Поради
спецификата на отчитане изплащането на отпуснатите месечни добавки за социална
интеграция по реда на чл. 42 от ЗИХУ - месеца, следващ месеца на отпускане, до
28.02.2017 г. на 10 705 средномесечен брой деца с трайни увреждания е изплатена
отпусната месечна добавка.
Изплатената сума е в размер на 131 574 548 лева.
С цел осигуряване на по-добра социално-икономическа защита на хората, което
е в съответствие с приоритетите на правителството, се идентифицираха възможности за
надграждане и допълване на социални политики чрез увеличение на Гарантирания
минимален доход (ГМД) от 65 лв. на 75 лв.
Целта е да се подобри системата за социална закрила на най-уязвимите групи от
населението, включително хората с увреждания.
Резултатите, които ще бъдат постигнати са увеличаване с над 15% на размера на
месечните добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хората с
увреждания.
С Постановление № 305 от 19 декември 2017 г. на МС е определен нов месечен
размер на Гарантирания минимален доход, който влезе в сила от 1 януари 2018 г.
За 2018 г. утвърденият бюджет за осигуряване на месечни добавки за социална
интеграция на хората с трайни увреждания е в размер на 152 млн. лева. Оказана е
подкрепа на 497 486 средномесечен брой лица, като за отпуснатите месечни добавки за
социална интеграция са изплатени 151 568 051 лева.
В Държавен вестник, бр. 60 от 20.07.2018 г., е обнародван Закон за изменение и
допълнение на ЗИХУ, влязъл в сила от 20.07.2018 г. Измененията са във връзка с
постановени Решения №7271 от 01.06.2018 г. и № 7706 от 11.06.2018 г. на Върховен
административен съд за отмяна на чл. 27, ал. 3 и чл. 24, ал. 2, чл. 25 и чл. 26 от
ППЗИХУ. С промените в закона се регламентира размерът на месечната добавка за
социална интеграция, определян на база Гарантирания минимален доход.
В чл. 426, ал. 2 от ЗИХУ е посочено, че месечна добавка за обучение се отпуска
след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.
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С отмяната на чл. 42, ал. 3 от ЗИХУ се отменя Методиката за определяне на
индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания за отпускане на месечна
добавка за социална интеграция.
Направени са изменения в ППЗИХУ, в сила от 01.07.2018 г., с които се
регламентира извършването на социална оценка и отпускането на месечна добавка за
социална интеграция да се извършва по настоящ адрес на лицето с увреждане.
1.2.Осигуряване на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия (ПСПС и/или МИ)
на хората с увреждания
По данни на Агенцията за социално подпомагане за 2016 г. утвърденият бюджет
за осигуряване на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления и съобръжения (ПСПСМИ) на хората с увреждания е в
размер на 41 млн. лв. Към 31.12.2016 г. са изплатени 50 587 221 лв. за ПСПСМИ на 10
101 средномесечен брой лица.
За 2017 г. утвърденият бюджет за осигуряване на целеви помощи за изработване,
покупка и ремонт на ПСПСМИ на хората с увреждания е в размер на 46 млн. лв. Към
31.12.2017 г. са изплатени 52 346 150 лв. за ПСПСМИ на 10 476 средномесечен брой
лица. За 2018 г. утвърденият бюджет е в размер на 46 млн. лв.
Към 31.12.2018 г. на 8 075 средномесечен брой лица са изплатени 38 064 137 лв. за
осигуряване на ПСПСМИ.
Мярка 2: Осигуряване на адекватна подкрепяща среда за хората с
увреждания, чрез предоставянето на услуги при посещения в държавни, общински,
здравни, културни и други институции за лица с увреден слух чрез жестомимичен
език, на придружители на лица с увредено зрение, за трудноподвижни лица, за
придружители на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства
и за придружители на лица със сляпо-глухота
По данни на Агенция за хората с увреждания до влизане в сила на Закона за
хората с увреждания (01.01.2019 г.) Агенцията е подпомагала социалноикономическата защита на хората с увреждания чрез осигуряване на средства с целево
предназначение, а именно чрез отпускане на целеви помощи за хора с увреден слух,
увредено зрение, трудноподвижни лица и лица с интелектуални затруднения и
психични разстройства при посещения в държавни, общински, здравни, културни и
други институции.
За 2018 г. планираният брой на хората с увреждания е 36 500 бр., а реално
изпълнения - 34 900 хора с увреждания, получили целеви помощи на обща стойност 1
855 015 лв., както следва:
С целеви помощи за предоставяне на услуги на лица с увреден слух на жестов
език при посещения в държавни, общински, здравни, културни и др. институции и за
ползване на жестов превод са подкрепени 4 516 лица с увреден слух, като са изплатени
средства в размер на 338 565 лв.
С целеви помощи са подкрепени 7 806 лица с увредено зрение, като
изразходваните средства са в размер на 389 000 лв.
Целеви помощи за предоставяне на услуги за трудноподвижни лица при
посещения в държавни, общински, здравни, културни и др. институции са изплатени на
15 616 трудноподвижни лица, ползвали придружители, в общ размер 774 850 лв.
Целеви помощи за предоставяне на услуги за придружители на лица с
интелектуални затруднения и психични разстройства при посещения в държавни,
общински, здравни, културни и др. институции са изплатени на 7 052 лица с
интелектуални затруднения и психични разстройства, ползвали придружители, в общ
размер 352 600 лв.
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Мярка 3: Подкрепа на социалните услуги за деца с увреждания
3.1.Разширяване на възможностите за подкрепа на семействата, които
отглеждат деца с увреждания чрез иновативни и междусекторни услуги
Държавна агенция за закрила на детето е издала общо 379 нови лиценза за
предоставяне на социални услуги за деца, разпределени през отчетния период, както
следва:
2016 г. - издадени лицензи – 136, от тях 28 за иновативни социални
услуги, от които 4 включват работа с деца с увреждания;
2017 г. - издадени лицензи – 107, от тях 38 за иновативни социални
услуги, от които 16 включват работа с деца с увреждания;
2018 г. - издадени лицензи – 136, от тях 25 за иновативни социални
услуги, от които 11 включват работа с деца с увреждания.
3.2.Гарантиране на правото на образование на деца с увреждания
През отчетния период Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) извърши
общо 1 079 проверки. През 2016 г. служителите на Главна дирекция „Контрол по
правата на детето“ (ГДКПД) са извършили общо 194 броя проверки, от които: 112 броя
проверки по сигнал; 65 броя планови проверки; 17 броя проверки за проследяване
изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени проверки.
От 112 проверки по сигнал водещи по брой са извършените проверки в
дирекциите „Социално подпомагане (45 бр.), следвани от доставчиците на социални
услуги за деца (32 бр.), образователните заведения (30 бр.) и специализираните
институции (5 бр.).
При извършените 30 проверки по сигнал през 2016 година в образователни
институции в 24 от случаите (80 %) е проверявано правото на детето на закрила срещу
насилие по чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и правото на
детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
През 2016 г. са извършени две планови проверки в дирекции „Социално
подпомагане”, в училища в малки населени места и във всички духовни училища, в
които не са извършвани предходни проверки от страна на ДАЗД. При извършените 30
бр. планови проверки в дирекции „Социално подпомагане” е изследвана темата „Ранно
съжителство и ранни раждания”, която е с основна цел да бъде събрана обективна
информация за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на
детето на местно ниво в случаите на ранни съжителства и ранни раждания, с оглед
гарантиране на висшите интереси на децата и правото им на закрила от всички форми
на насилие, в това число и неглижиране на нуждите и потребностите на малолетните и
непълнолетни момичета, реализирали ранно съжителство, и на младите майки и
родените от тях деца, както и да се уеднакви съществуващата до момента разнородна
практика в дирекциите в работата по тези случаи.
При втората тематична планова проверка, извършена в 30 училища в малки
населени места и 5 духовни училища, е изследвана темата „Ефективни форми на работа
за недопускане и преодоляване на насилието над деца в училище”. Нейната основна цел
е била да се изследва ефективността в работата на учебните заведения по
предотвратяване на различни видове насилие върху децата, като основните акценти са
насочени към установяване ефективността на превантивната работа, на планираните и
предприети действия и мерки за ограничаване проявите на агресия над децата; оценка
на случаите на упражнявано насилие над ученици в училище и на видовете насилие;
проследяване и обобщаване на преобладаващите форми на насилие върху децата;
проследяване работата на персонала на учебните заведения по отношение
предотвратяване и ограничаване на насилието върху децата и методическата им работа
с деца, преживели насилие.
През 2017 г. служителите на ГДКПД са извършили общо 414 броя проверки, от
които: 81 броя проверки по сигнал; 315 броя планови проверки; 18 броя проверки за
проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени
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проверки.
От извършените 81 проверки по сигнал водещи по брой са извършените
проверки в образователните заведения - 29 бр. (35.8%), следвани от дирекциите
„Социално подпомагане” - 26 бр. (32.1%), и доставчиците на социални услуги за деца23 бр. (28.4%). Проверките в специализирани институции за деца са 2 бр. (2.5%), една
проверка (1.2%) е извършена в лечебно заведение. При извършените 29 проверки по
сигнал през 2017 година в образователни институции в 27 (93%) от случаите е
проверявано правото на детето на закрила срещу насилие по чл. 19 от Конвенцията на
ООН за правата на детето, както и правото на детето на закрила, регламентирано в чл.
10, ал. 1 и/или чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето. В резултат на извършените
проверки в образователните институции и дадените предписания за отстраняване на
констатираните нарушения се налага извода за необходимост от по-задълбочена работа
в посока осигуряване на ефективни механизми в училищата за предотвратяване на
насилието и осигуряване на закрила на децата за нормалното им физическо, умствено,
нравствено и социално развитие и на защита на техните права и интереси.
Тематичната планова проверка, касаеща услугите за деца с увреждания е
осъществена в 22 дневни центрове за деца с увреждания (ДЦДУ), като основната й цел
е да се направи моментна снимка за състоянието и качеството на услугите за деца с
увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици, като това бъде обвързано и с
възможностите на родителите на деца с увреждания за пълноценен живот, заетост,
спорт, рехабилитация и ползване на социални услуги за тях и техните деца с
увреждания. Проведени са беседи със специалисти, според които интеграцията на
децата с тежки интелектуални затруднения в масовите училища не винаги води до
положителни резултати. Децата се чувстват некомфортно и не в своята среда, тъй като
за другите деца е трудно да ги приемат и искат да не са там, а да са сред свои с подобни
проблеми. Членовете на екипите не са против интегрираното обучение, но за деца с полека степен на увреждане, а разпоредбите са недостатъчно обмислени в полза на децата
с увреждания. Отчитайки липсата на рехабилитатор или терапевт в масовото училище,
невъзможността детето да се раздвижва и това, че ресурсният учител работи два пъти
седмично с децата, специалистите не одобряват задължението на децата да бъдат
записани в детска градина или училище. Считат, че по този начин се намалява
ефективността от тяхната работа и се обезсмисля трудът им. Намират старата практика
за изнесена паралелка в социалната услуга за по-успешно работеща и грижата за подобра, независимо че на децата, обучаващи се в този клас, не се издава образователен
документ.
През 2018 г. служителите на ГДКПД са извършили общо 471 броя проверки, от
които: 81 броя проверки по сигнал; 385 броя планови проверки; 5 броя проверки за
проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени
проверки.
От извършените 81 проверки по сигнал водещи по брой са извършените
проверки в образователните заведения - 27 бр. (33.3%), следвани от дирекциите
„Социално подпомагане”,Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - по 23 бр.
(28.4%), и други социални услуги за деца - 8 бр. (9.9%).
При извършените 27 проверки по сигнал през 2018 г. в образователни
институции в 22 (81.5 %) от случаите е проверявано правото на детето на закрила
срещу насилие по чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и правото
на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, an. 1 и/или чл. 11, ал. 2 от Закона за
закрила на детето.
През 2018 г. са извършени 2 тематични планови проверки. Първата тематична
планова проверка, извършена в ЦНСТ (278 бр.) както за деца с увреждания, така и за
деца без увреждания и Дом за деца, лишени от родителска грижа()(15 бр.) е с основна
цел да се изследват грижите, които се полагат и закрилата от насилие за децата,
настанени в социални услуги от резидентен тип, ефективността в работата на Център за
настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и ДДЛРГ по предотвратяване на различни видове
насилие върху
децата, както и да се планират адекватни политики за закрила на
детето в процеса на деинституционализация, съобразно Плана за действие за
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изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България“. Идентифицирана е необходимост от адаптиране на програмите,
по които се обучават децата с увреждания, настанени в Център за настаняване от
семеен тип за деца с множество увреждания и Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с умствени увреждания, съобразно спецификата на уврежданията.
Втората тематична планова проверка е извършена по разпореждане на
министър-председателя, като са проверени 92 Дневни центъра за деца/младежи с
увреждания. Основната й цел бе да се направи моментна снимка за състоянието и
качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици
на социални услуги и от общините, и да се изследват мерките за осигуряване на
социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания.
В хода на проверките в ДЦДУ е установено, че децата в училищна възраст,
посещаващи дневните центрове, са обхванати от образователната система, като една
част от тях са ученици в общообразователни училища и в Център за специална
образователна подкрепа (ЦСОП), а за останалата част са осигурени образователни
услуги в Дневните центрове, под различни форми на обучение. Те са присъствени с
подкрепа на ресурсен учител, индивидуална форма на обучение, което се провежда в
домашна среда, и изнесени в дневните центрове класове. Установени са дневни
центрове, които предлагат мобилна работа, като конкретни специалисти рехабилитатор, психолог и специален педагог и др., посещават дома на децата, за да
работят с тях.
За изключително малък брой деца е осигурена подготовка за трудова
реализация. Преобладаваща част от родителите споделят, че нито дневният център,
нито образователната система на страната дават възможност за формиране на знания и
умения у децата с увреждания за осъществяване на трудова дейност след навършване
на пълнолетие. В страната няма специалисти, които да могат да оценят потенциала за
трудова реализация на децата с увреждания и да им се осигури специализирана
професионална подготовка. Това е един от най-значимите проблеми за семействата на
деца с увреждания, тъй като няма ясна перспектива за бъдещето им.
В резултат на извършената проверка е идентифицирана необходимост от
предприемане на действия в следните насоки:
- Да бъде изследван проблемът за интегриране на децата с увреждания в
образователната система и за професионалното им ориентиране и обучение от страна
на Министерството на образованието и науката (МОН);
- Да се създаде механизъм за взаимодействие между МОН и МТСП с оглед
създаване на подходяща училищна среда и интегриране на децата в образователната
система. Образователната подготовка на децата да се осъществява приоритетно от
специални педагози, които съгласувано със специалистите от дневния център, да
работят в насока за формиране на умения за общуване, формиране на навици и умения
на дейности от ежедневието, включително трудови, когато това е възможно, които да
им позволят в максимално възможна степен да се социализират и да постигнат
самостоятелност, съобразено с възможностите на конкретното дете;
- Да се създадена нова система за оценка на увреждането и потребностите на
човека с увреждане с насока неговата социализация в общността - детска градина,
училище, университет, пазара на труда и др.
ПРИОРИТЕТ № 6:
Осигуряване на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот
Мярка 1: Осигуряване на условия и възможности от спортните клубове в
страната за разширяване на обхвата на хората с увреждания, за участие в
спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност,
пълноценно използване на свободното време и социалната им интеграция
1.1.Финансиране на мероприятия на НПО на и за хора с увреждания с цел
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организиране на публични изяви, като фестивали, концерти, спектакли, пленери,
художествени изложби, спортни състезания и автомобилни ралита, арт-терапия,
запознаване с културното наследство и постижения на родината, посещения на
културни мероприятия , разработване на различни материали, помагала, наръчници и
други, подпомагащи работата с хората с увреждания, тяхното адаптиране, социална
интеграция и реинтеграция
Агенцията за хората с увреждания е финансирала 10 проекта през 2018 г.,
които обхващат 1 800 хора с увреждания, на които е осигурена възможност за участие в
спортни занимания, като са изплатена средства в размер на 133 000,16 лв.
1.2.Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по
проектите.
Мярка 2: Осигуряване на условия и възможности за включване на хората с
увреждания за участие в спортни занимания в свободното им време
2.1.Разработване и изпълнение на програма за развитие на спорта за хора с
увреждания – Направление „Спорт в свободното време за хора с увреждания“
Броят на изпълнените проекти на спортни организации е 5 през 2016 г., през
2017 г. - 6, а през 2018 г. също 6. Броят на хората с увреждания, включени в спортни
занимания, е над 250 през 2016 г., над 330 лица през 2017 г., съответно над 400 лица
през 2018 г.
Мярка 3: Осигуряване на условия и възможност за подготовка и участие на
спортисти с увреждания в спортни състезания и прояви
3.1.Разработване и изпълнение на програма за развитие на спорта за хора с
увреждания – Направление „Спорт за високи постижения за хора с увреждания“
От 2017 г. горепосочената програма е с наименование „Спортно-състезателна
дейност на хора с увреждания“, по която са изпълнени 6 проекта на спортни
организации през 2016 г., 5 проекта - през 2017 г., и също 5 проекта през 2018 г. Броят
на спортистите с увреждания е както следва: 46 през 2016 г., 47 през 2017 г., 134 през
2018 г., а спортните състезания са наброяват 62 през 2016 г., 54 през 2017 г. и 65 през
2018 г.
Мярка 4: Осигуряване на условия и възможности за участие на ученици със
специални образователни потребности в спортни състезания
4.1.Провеждане на Ученически игри за деца с увреден слух, нарушено зрение,
физически увреждания и увреждания на централната нервна система
Броят на учениците, които са включени в спортни състезания, е 300 през
учебната 2016/ 2017 година, 345 през учебната 2017/ 2018 година и 350 през учебната
2018/ 2019 година в рамките на участие в 11 вида спорт.
Мярка 5: Осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с
увреждания
5.1. Изграждане на спортни обекти и съоръжения, достъпни за хора с
увреждания
Броят на финансираните проекти по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения е 9 през
2016 г., 10 през 2017 г. и 9 през 2018 г., като броят на изгражданите спортни обекти и
съоръжения, достъпни за хора с увреждания е 2 през 2016 г., 0 през 2017 г.,
респективно 1 през 2018 г.
5.2.Ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения за осигуряване
на достъпна среда
Броят на ремонтираните/ реконструирани обекти и съоръжения отчита 6 през
2016 г., 6 през 2017 г., 9 през 2018 г. (през 2018 г. е реализиран и проект по Оперативна
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програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в Спортно училище „Георги Бенковски“, гр.
Варна, който включва осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания).
Мярка 6: Усъвършенстване на нормативната база в областта на
културата
6.1.Промени на текстове в Закон за културното наследство (ЗКН), свързани с
достъпа на хора с допълнителни потребности до културно наследство
По данни на Министерството на културата е прието изменение и допълнение на
ЗКН, обн. в ДВ, бр. 89 от 2018 г. С изменението в чл. 187, ал. 5 от ЗКН се предоставя
възможност не само на хората с увреждания, но и на техните придружители, да
заплащат намалени цени или да се освобождават от заплащане на входен билет при
посещение на музейна експозиция. Планираните за 2017 г. и 2018 г. промени в
подзаконови нормативни документи, съответно на Наредба № Н-00-0005/ 08.06.2010 г.
за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и
предмети с търговско предназначение, за създаване на реплики, прототипи и макети на
културни ценности за незрящи, Наредба № Н-3 за водене на регистъра на музеите и
обстоятелствата, подлежащи на вписване в него за отчет посещенията на деца, ученици
и възрастни хора с увреждания, за статистика за работещ персонал с квалификация,
обслужващ хора с увреждания и Наредба № Н-4 от 2013 г. за условията и реда за
представяне на културните ценности за осигуряване на безплатен вход до музеите на
придружители на хората с увреждания и създаване на архитектурен достъп до културни
ценности, подходящи за незрящи посетители, са свързани с изменението на ЗКН и
работата по тях предстои.
Изготвена е Наредба № 1 от 12. 08. 2016 г. за приемане и преместване на деца и
ученици в училищата по културата, обн. в ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в която съгласно
чл. 3, ал. 4 е уредено учениците със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявалия да се приемат чрез изпити при условията и по реда на тази
наредба. Също така е приета Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване
на ученици в училищата по изкуствата, обн. в ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в чийто чл. 3,
ал. 4 е посочено, че ученици със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания се приемат чрез изпити при условията и по реда на тази наредба.
Текстовете в двете наредби създават равни условия за интегрирано обучение и за
ученици със специални образователни потребности.
В периода 2016 - 2017 г. в училищата по изкуства и култура интегрирано се
обучават 74 деца със специални образователни потребности. Сред тях ресурсно
подпомогнати са 53 ученици, като за учебната 2017-2018 година броят на деца със
специални образователни потребности е 65, от които 38 с ресурсно подпомагане, а за
учебната 2018-2019 година - общо 82 деца. Също така, учениците със специални
образователни потребности получават стипендии за деца с изявени дарби по
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
По Мярка 7: Подобряване на условията за интегрирано обучение в
националните училища по изкуствата и културата е осигурена достъпна
архитектурна среда, като за периода 2015 - 2017 г. по национални и европейски
програми е направен ремонт и реконструкция на сградите на следните училища:
Национално музикално училище „Любомир Пипков” - София, Национално училище за
фолклорни изкуства - Широка лъка, Национално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев” - Котел, Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска
школа” - Трявна, Национално училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев” Троян, Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука - София, Национална
художествена гимназия „Цанко Лавренов” - Пловдив, Национална гимназия за древни
езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София, Национално училище за
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танцово изкуство, гр. София, Национално училище по изкуства „Панайот Пипков” Плевен, Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” Пловдив, Национално училище за музикално и сценично изкуство „Панчо Владигеров”
- Бургас и Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография - София.
По Мярка 9: Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие
на творческия потенциал и участие в културния живот на хора с увреждания са
подпомогнати финансово проекти по програми на Министерството на културата в
областта на сценичните изкуства, любителското творчество, библиотечното дело,
литературното наследство и осигуряване на достъп до културното наследство за хора с
допълнителни потребности.
При проведените сесии за подкрепа на творчески проекти в областта на
театралното, музикалното и танцово изкуство през 2016 г. са подкрепени над 40
проекта за спектакли и концерти. В сесиите е кандидатствал и е подкрепен приоритетно
проект за концерт на „Хор на слепите“ в Казанлък, посветен на 120-годишнината от
рождението на Академик Петко Стайнов. Осигурено е финансиране и за проекта на Нов
български университет „Моят живот. Да имаш ляв палец” - интерактивен мултимедиен
спектакъл, изграден по сценарий и с участие на актрисата и писател Анжела Пенчева,
която е лице с трайни физически увреждания.
Изпълнението на тази програма на Министерството на културата продължава и
през 2017 г. При проведените сесии за подкрепа на творчески проекти в областта на
театралното, музикалното и танцово изкуство са подкрепени над 60 проекта за
спектакли и концерти. В сесията е кандидатствал и проектът на Сдружение „Тишина“ „За Червената шапчица, вълка и още нещо...“, в чийто екип са творци със затруднен
слух, поради което проектът е подкрепен приоритетно. Финансиране е получил и
проектът на Сдружение „Метаморфози“ - „Смешната лечебница на Доктор Куку и
Пипи“, чийто акцент е дейността на медицинските клоуни в детските отделения и
който ще бъде представян в болници пред медицински персонал и хоспитализирани
деца и родители. С едно от най-високите отличия на Министерството на културата
„Златен век“ - звезда бе отличена г-жа Мария Атанасова, създател и ръководител на
група „Жестим“, обединяваща творци с увреден слух, във връзка с 20-годишнината от
раждането на идеята, като бе подкрепен и юбилейният концерт-спектакъл на групата на
сцената на Държавен музикален театър „Стефан Македонски“. При проведените
конкурсни сесии през 2018 г. отново е подкрепен проектът на Сдружение „Тишина“ „Вариации на тема любов“, в чийто екип са творци със затруднен слух. Финансиране е
получил и друг проект на Сдружение „Метаморфози“ - „Клоунски съвети и рецепти за
здрави деца“, чийто акцент е дейността на медицинските клоуни в детските отделения
и който ще бъде представян в болници пред медицински персонал и хоспитализирани
деца и родители, включително и такива с трайни или временни увреждания.
На мрежата от читалища, като най-разпространени културни институции, се
делегират дейности за осъществяване на политики за осигуряване на по-широк достъп
до култура, за участие в творчески дейности и в културния живот на населеното място
на хора от всички възрасти и социални групи от населението, включително и за
интеграция на хората с увреждания. За да могат да изпълняват своите културнопросветни функции, читалищата получават годишна държавна субсидия, насочена към
осигуряване, поддържане и развитие на условия за дейност в народните читалища, така
че те да могат да отговорят на потребностите на гражданите в сферата на културата,
образованието и социалните дейности. През 2016 г. в Министерството на културата
беше разработена информационна карта, която показва актуалното състояние и
дейността на всяко читалище като цяло и конкретно по отношение на хората с
увреждания. Тя е въведена през първото полугодие на 2017 г. като изискване към
читалищните ръководства за попълване на регистъра на народните читалища и
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читалищните сдружения с цел да се осигури публичност в тяхната работа, включваща и
промени в средата, свързани с равнопоставения достъп на хората с увреждания до
културния живот (www.chitalishta.com). В края на 2017 г. в публичния регистър на
народните читалища са публикувани всички информационни карти с предоставени
данни за осигурен достъп на хора с увреждания до културния живот в населеното
място. Към момента се актуализират данните за 2018 г.
В мрежата на обществените библиотеки в страната се предоставят безплатни
обучения за придобиване на дигитални умения за различни целеви групи - пенсионери,
деца, хора с увреждания и др. Също така е осигурено техническо оборудване, което се
ползва от хора с увреждания.
В областта на книгоиздаването през отчетния период е подкрепено
Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928” за реализация на проекта „Да
познаваме творчеството и на слепите автори и социални закони“.
По обявена сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното
дело и изобразителните изкуства на тема: „Подготовка на временни експозиции и
образователни програми“, през 2016 г. са финансирани 3 проекта за музеи и
художествени галерии. През 2017 г. чрез Програмата за целева подкрепа на дейностите
в областта на музейното дело и изобразителните изкуства са финансирани една
образователна програма на тема „България сега цяла нази гледа“ и една мобилна
изложба с образователен модул, посветена на майстора на традиционно оръжие Дянко
Дянков. Проектите са насочени към работа с публики. По обявена сесия за
финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и
визуалните изкуства на тема „Музеят като образователна среда“, през 2018 г. са
финансирани два проекта, които целят създаването на образователни програми за хора
с увреждания.
Музеите и художествените галерии от своя страна изпълняват разпоредбите на
чл. 187, ал. 5 от ЗКН. Съгласно Регистъра на музеите, към 31.12.2017 г. (данните за
2018 г. в момента се обработват) в 126 музея и художествени галерии, или 83 % от
общо регистрираните, достъпът за хора с увреждания е свободен. Останалите 25
културни организации са определили намалени цени за същата категория посетители,
като минималното намаление е с 50% по-ниско спрямо цената на редовния билет.
По Мярка 10: Оказване на методическа помощ на работещите в сферата на
културата за подобряване на средата за достъпност на хора с увреждания и
допълнителни потребности в музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища са
организирани и проведени обучения за музейни специалисти. През 2016 г.
Министерството на културата е организирало и провело два семинара на тема:
„Разширяване на достъпа до културно наследство и осигуряване на интелектуална и
физическа достъпност за посетители със специфични потребности“. В обучението са се
включили 61 музея с над 80 участници. Дейността продължава и през 2017 г. с
провеждането на две обучения за музейни специалисти на тема: „Разширяване на
достъпа до културно наследство. Работа с публики“. В обучението са участвали 120
музейни специалисти от 72 музея. Обученията са проведени в РИМ - Велико Търново и
РИМ - Сливен с подкрепата на Община Сливен. По темата е проведена и една
конференция със 141 участници в РИМ - Силистра, подкрепена от община Силистра.
В периода 2016-2018 г. бяха проведени регионални работни срещи и семинари с
цел обмен на информация за добри примери от работата на читалищата, включително и
по отношение на привличането в творчески дейности на хора с увреждания и създаване
на условия за достъпност до образователни и културни форми. Бяха показани успешни
традиционни практики в читалищата и библиотеките, включително и ангажирането на
квалифицирани лица за работа с деца с увреждания, както и възможности за работа на
хора с увреждания в читалищата и библиотеките.
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По Мярка 11: Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата
по национални и европейски програми за осигуряване на достъпна архитектурна
среда в отчетния период е реализирана Програма БГ08 „Културно наследство и
съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Чрез програмата се прилага ефективно политиката,
насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане
на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности,
пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. До края на
2017 г. по тази програма са реализирани 15 проекта за осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хора с увреждания на културни и исторически обекти. Сред тях е
проектът „Храмът на родовата памет. Консервация, реставрация и експониране на
църквата "Св. Рождество Богородично" - с. Миланово, община Своге“, с бенефициент
областна администрация на Софийска област.
Друг пример е проектът на Исторически музей „Искра” - Казанлък —
„Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и
движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе”. Основната
цел на проекта е документиране и дигитализиране на културното наследство с цел
неговото популяризиране и консервация и осигуряване на достъпност на културното
наследство от Казанлъшката котловина.
Сред подкрепените проекти по тази програма са още: „Античната история на
София, културно-историческо наследство достъпно за всички”, „Културното
наследство на град Велико Търново във фокуса на европейското многообразие”,
„Перперикон - минало за бъдеще”, „Старият мост - мост между поколенията” - Община
Свиленград, „Музей на открито „Малтепе” - Община Марица, „Дигитално културноисторическо наследство на Община Пловдив”, Дигитална културна съкровищница
„Север +: документиране, запазване, и предоставяне на широк достъп до културното
наследство в библиотеки, музеи и галерии в Северна и Централна България”,
„Създаване на дигитален център за културното наследство в Общинския исторически
музей - Тутракан”, „Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски
мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския
полуостров”, „Дигитализация на културното наследство — достъпен портал към
историческата памет - Столична община, „Съвременни подходи за проучване,
представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област
Габрово” и „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата турски склад и създаване на Епиграфски център” - Община Видин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работата по изпълнение на ангажиментите на Република България по постигане
на целите, заложени в Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г., не
приключва с изпълнението на мерките, включени в План за действие за нейното
прилагане 2016-2018 г. През 2019 г. е разработен План за действие за прилагане на
Националната стратегия за хората с увреждания 2019-2020 г., в който се предвижда да
бъдат заложени по-целенасочени, последователни, координирани и рационални
действия и подходи от страна на всички заинтересовани страни, с оглед не само
постигане на целите заложени в Националната стратегия, но и във връзка с прилагане
на разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Република
България.
Планирано е изготвяне и последващо приемане на нова Национална стратегия за
хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г.
Приемането на новия закон за правата на хората с увреждания отразява
настъпилите промени в общественото развитие и да отговори на очакванията на
обществото за реформи в тази област. Новото законодателство в областта на
политиката за правата на хората с увреждания (предвид предприетата реформа в
социалната сфера) е с фокус към очертаване на хоризонталния характер на тази
държавна политиката и всички секторни политики, които следва да бъдат ангажирани
при оказване на подкрепата за хората с увреждания. Регламентират се специфични
функции на централната власт и органите на местното самоуправление, като се
разширят отговорностите им при координирането на политиката за правата на хората с
увреждания. За осъществяване на държавната политика за правата на хората с
увреждания министърът на труда и социалната политика ще координира дейностите на
държавните органи с цел реализиране правата на хората с увреждания; ще координира
събирането на данни от различните институции и организации, на базата на които ще се
изготвят анализи и годишен доклад за спазването на правата на хората с увреждания в
секторните политики, ще координира изпълнението на националните ангажименти по
прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания, както и на
международните актове във връзка с правата на хората с увреждания и др.
Предприети са действия в посока изпълнение на изискванията на Конвенцията
за създаване на независим мониторинг по нейното прилагане, като с влизането в сила
на Закона за хората с увреждания се създава Съвет за наблюдение за осъществяване на
функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията.
Предстои да бъде доизградена информационната система за хората с
увреждания, която да съдържа данни относно тяхното здравословно състояние,
квалификация, образователна степен, лични възможности за социално приобщаване,
професионална реализация, социално-икономически статус, демографски и други
данни. Тези данни ще служат за наблюдение и анализ на социално-икономическия
статус на хората с увреждания за планиране на дейности, свързани със задоволяване на
индивидуалните им потребности, и за разработване на секторни политики. Държавните
и местните органи, които имат правомощия в областта на правата на хората с
увреждания ще събират, поддържат и предоставят актуални данни, необходими за
работата на информационната система. Към настоящия момент Агенцията за хората с
увреждания поддържа информационната система с включени в нея 16 модула, свързани
с възложените ѝ от законодателя дейности.
В резултат на широк обществен дебат през 2018 г. и по настояване на
неправителствени организации на и за хората с увреждания в новия Закон за хората с
увреждания е предвидено в информационната система на Агенцията за хората с
увреждания да се създаде и поддържа профил на всеки човек с увреждане с възможност
за индивидуален достъп до персоналните му данни. Предвижда се системата да се
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развие като се даде възможност за опериране с нея на административните структури,
имащи отношение към правата на хората с увреждания. Също така системата би могла
да се развие и в посока предоставяне на административни и други услуги за хората с
увреждания чрез техния профил.
Предстои да се предприемат и застъпват проактивни мерки за насърчаване на
заетостта на хората с увреждания, в т.ч. насърчаване на държавните институции на
национално, регионално и местно равнище да подкрепят професионалната
квалификация и трудова реализация и да се застъпват за ефективното прилагане на
квота чрез предлагане на стимули за работодателите; също да се гарантира
безпрепятствената достъпност на инфраструктурата и на всички видове обществен
транспорт за хората с увреждания; да се планира премахване на бариерите от
архитектурен характер за използването на сградите и обществените пространства; да се
гарантира достъпност на информацията и комуникацията и други мерки.
През следващия програмен период при използването на Европейските
структурни и инвестиционни фондове ще се наблюдава стриктно придържане към
принципите на недискриминация и равнопоставеност, за да се гарантира, че интересите
и проблемите на лицата с увреждания действително се вземат под внимание с оглед
спазване на минималните стандарти по отношение на достъпност, мобилност и други
области за социално приобщаване.
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