ГОДИШЕН ДОКЛАД
за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за
хората с увреждания 2010 – 2011 г.
за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.
С Решение по Протокол № 15 от заседанието на 21 април 2010 г. Министерският
съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с
увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение на т. 4 от Решението на Министерския съвет
е изготвен годишният доклад по изпълнението на Плана за действие за периода
01.01.2011 – 31.12.2011 г.
Планът съдържа осем оперативни цели, които са насочени към подобряване на
качеството на живота и социалната интеграция на хората с увреждания и са съобразени
с европейските тенденции за равнопоставеност. Изхождайки от мултидисциплинарния
характер на проблемите на хората с увреждания, в разделите са набелязани дейности в
различните области на рехабилитацията и социалната интеграция.
През 2011 г. с промените в Устройствения правилник на МТСП са разширени
областите на компетентност на министъра на труда и социалната политика с включване
на интеграцията на хората с увреждания.
Предприети са всички необходими стъпки, относно подготовка за ратифициране
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. На 26.01.2012 г. Народното
събрание на Република България гласува Закон за ратифициране на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания, което се определя като голям успех и от
правителствените и от неправителствените организации в страната.
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е първият голям договор
за човешки права на 21 век в областта на политиката за хората с увреждания. Тя е
разработена съгласно провъзгласените в Устава на Организацията на обединените
нации, Всеобщата декларация за човешките права, Хартата за фундаменталните права
на Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз принципи за
зачитане на вътрешно присъщото достойнство и ценност, равните и неотменими права
на всички представители на човешкия род, като основа на свободата, справедливостта и
мира в света.
По изпълнението на плана през отчетния период е извършено следното:
Оперативна цел 1. „Създаване на адаптирана към нуждите на хората с
увреждания среда".
В Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., Народното
събрание задължава всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да
заделят средства за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания:
„Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предвиждат в рамките на
определените капиталови разходи по бюджета си за 2011 г. средства за реализиране на
енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хората с увреждания”.
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Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС) на основание чл.47,
ал.1, т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта разработи програма за
преодоляване на проблема с архитектурната достъпност до обектите на лица с
увреждания. Тя е неразделна част от Стратегията на МФВС за развитието на
материално-техническата база за физическо възпитание, спорта и социалния туризъм. В
програмата е застъпен принципът на „нерегресивния стандарт”, което означава, че
нивото на защита на хората с увреждания, вече предоставено от националното
законодателство, не се занижава при прилагането на програмата. През 2011 г. един
обект е приведен в съответствие с изискванията за достъпност.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е
определено в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с
увреждания за 2010 – 2011 г., като непряко отговорна институция, която да оказва
методическо съдействие на професионални организации на участниците в
проектирането и строителството при провежданите от тях обучения, свързани с
прилагането на принципите и стандартите за достъпност.
По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. към Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, в процес на изпълнение са голям брой
проекти, включващи мерки за осигуряване на равни възможности на хората с
увреждания. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са приключени седемнадесет
договора за безвъзмездна финансова помощ с предвидени мерки за осигуряване на
равни възможности за хората с увреждания, съответно по Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1: „Социална
инфраструктура” и Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”; Oперация
4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”.
• По договор „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на ОУ
„Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев” в община Горна Оряховица са
изградени 5 броя рампи за хора с увреждания и една вътрешна асансьорна
уребда;
• По договор „Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от
материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в
подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване” са
изградени 4 броя рампи за хора с увреждания;
• По договор „Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна
образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово”
са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания и 2 вътрешни асансьорни
уредби;
• По договор „Реконструкция и обновяване на Художествена галерия
„Професор Илия Петров” и къща-музей „Анани Явашов” в град Разград в
подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие” е изградена една
рампа за хора с увреждания;
• По договор „Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в
община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване” са
изградени 8 броя рампи за хора с увреждания;
• По договор „Обновяване и преоборудване на образователната
инфраструктура на територията на община Аксаково” са изградени 5 броя
асансьорни уредби;
• По договор „Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и
модернизирана инфраструктура” са изградени 3 броя рампи за хора с
увреждания и 3 броя вътрешни асансьорни уредби;
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•

По договор „Подобряване на образователната инфраструктура в община
Бургас” са изградени 4 броя рампи за хора с увреждания и 4 броя вътрешни
асансьорни уредби;
• По договор „Подобряване на културната инфраструктура - принос към
устойчивото развитие на община Габрово” са изградени една рампа за хора с
увреждания и една вътрешна асансьорна уредба;
• По договор „Реконструкция, модернизация и оборудване базата на домашен
социален патронаж община Ловеч” са изградени 2 броя рампи за хора с
увреждания;
• По договор „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на
социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към
устойчивото развитие на община Габрово” са изградени една рампа за хора с
увреждания и една вътрешна асансьорна уредба;
• По договор „Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас”
са изградени 4 броя рампи за хора с увреждания и 2 вътрешни асансьорни
уредби;
• По договор „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за
социални услуги в град Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие
и социално включване” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания и 4
броя асансьорни уредби;
• По договор „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в
Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови” град
Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо
Смирненски” с. Балван” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания;
• По договор „Реконструкция, обновяване и оборудване на читалища в община
Ловеч” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания и една асансьорна
уредба;
• По договор „Подобряване на енергийната ефективност чрез ремонтни
дейности на образователни институции в град Своге” е изградена една рампа
за хора с увреждания;
• По договор „Реконструкция и модернизация на образователна
инфраструктура, в подкрепа на устойчивото местно развитие на община
Ловеч” е изградена една рампа за хора с увреждания.
По Оперативна програма „Регионално развитие” – Ремонт/реконструкция/
обновяване, по информация от Агенция по заетостта през 2011 година в дирекциите
„Бюро по труда” в Бургас, Видин, Монтана, Гоце Делчев и Благоевград са изградени
тоалетни за хора с увреждания. В дирекцията в Благоевград е поставена по-широка
врата във фоайето, в Гоце Делчев нова рампа без парапет, а в Казанлък нова рампа от
асансьора до помещенията.
По Оперативна програма „Регионално развитие”, от страна на Министерство на
културата като бенефициент са реализирани одобрените от МРРБ проекти, в които като
основно изискване е изграждането на достъпна среда, а именно: Национален музей на
българското изобразително изкуство /“Княжески дворец”, Концертен комплекс
„България”, Държавна опера - Русе, Оперно-филхармонично дружество- Бургас,
Държавен театър „А.Будевска”, гр.Бургас, Национално училище за музикално и
танцово изкуство ”Д.Петков”, гр.Пловдив, Национална професионална гимназия по
полиграфия и фотография, гр.София. Продължава изпълнението на мероприятията по
адаптация на сградите за хора с увреждания и предстои приключването на
изпълнението на проектите за : Оперно филхармонично дружество - Русе, Държавен
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театър - Шумен, Политехнически музей - София. Предвидени са такива мероприятия и
предстои възлагането на изпълнението им за Национален музеен комплекс гр.София.
В 23 училища по изкуствата са реализирани частично мероприятия за достъп на
хора с увреждания : Национално училище за фолклорни изкуства „Ф.Кутев”, гр.Котел,
Национална гимназия за пластични изкуства „Д.Узунов”, гр.Казанлък, Средно
художествено училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев”, гр.Трявна.
Провеждат се и мероприятия, свързани с различните образователни нужди на деца –
трудно подвижни, с увреден слух или зрение в Професионална гимназия по приложни
изкуства „Св.Лука”, гр.София, НУИИ, “Илия Петров”, гр.София, СХУИИ „Цанко
Лавренов”, гр.Пловдив, Национална художествена гимназия „Д.Добрович”, гр.Сливен и
Средно художествено училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев”, гр.Трявна.
Дейности, свързани със свободен достъп на хора с увреждания са реализирани и в
други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата,
като в част от сградите на културните институти са с напълно осигурен достъп, а в
друга част – частично.
Съобразени с нуждите за свободен достъп са: Национален музикално-балетен
център, гр.София, Национална опера и балет, Държавна опера – Стара Загора, ДМДТ
„К.Лятифова” в гр.Кържали и гр.Разград, симфониите в гр.Враца и гр.Шумен, МДТ „К.
Кисимов”, гр. Велико Търново. Действията по адаптиране на културните институти за
нуждите на хора с увреждания продължават, въпреки ограничения бюджет на
Министерство на културата и затрудненията от факта, че много от предоставените
сгради са старо строителство или паметници на културата.
Продължава изпълнението на програмата за финансиране на проекти за
осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с
международно, национално и регионално значение, която се реализира от Агенцията за
хора с увреждания (АХУ) и позволява в още по-голяма степен интегриране на хората с
увреждания в обществото. През 2011 година са финансирани 17 проекта за осигуряване
на достъп и адаптиране на 17 културни, исторически и спортни обекти с
международно, национално и областно значение. Експерти от Агенцията са извършили
34 проверки с цел мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите.
През 2011 година 82 български общини са предприели действия за привеждане на
спортни и културни обекти на своята територия в съответствие с изискванията за
достъпност, 60 общини са осигурили достъп до културните институти за хора с
увреждания чрез ремонт и реконструкция на сградите, а 77 са създали условия за
читалищата чрез допълваща целева субсидия за извършване на ремонт и реконструкция
на сградите за осигуряване на достъп за хора с увреждания.
През отчетния период общините в България са изградили 259 съоръжения за
осигуряване на достъпна среда. Чрез предприетите от местната власт действия към
момента 48% от общините имат определени места за паркиране на ЛМПС на хора с
увреждания, а в 34 % те са обозначени с международния символ за лица с увреждания.
В експлоатация са въведени 188 адаптирани превозни средства от градския транспорт
за ползване от лица с увреждания в национален мащаб, вследствие на което в 17% от
общините превозните средства от градския транспорт частично са адаптирани за
ползване от лица с увреждания.
С цел подобряване на градския транспорт в София, Столична община съвместно с
Центъра за градска мобилност разработва Проект за интегриран столичен градски
транспорт и кандидатства успешно за финансирането му по Оперативна програма
„Регионално развитие”. Очаква се изпълнението на проекта да направи ползването на
градски транспорт по-привлекателно и предпочитано заради подобрената бързина и
удобство. В проекта са включени разнообразни по своята същност, но взаимно
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допълващи се компоненти, които са в съответствие със списъка с примерни дейности,
посочени в съответната приоритетна ос на оперативната програма.
Актуализирана е Наредбата за организация на движението на територията на
Столична община, чието гласуване в Столичен общински съвет предстои. Със заповед
на кмета на Столична община през отчетния период стартира работа по разработване
на Програма с мерки за осигуряване на необходимата достъпност до съществуващите
метростанции на метрополитена, както и извършване на мониторинг за спазването на
Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. София, Закона за устройство на
територията, Закона за интеграция на хората с увреждания, Наредба № 4 от 01.07.2009
г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна
среда за населението, включително за хората с увреждания, и други нормативни
актове, свързани с осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания на
територията на Столична община. Изготвени са становища и са предложени мерки за
привеждане територията на Столична община и съществуващи отделни сгради и
съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда за хората с
увреждания, инициирани са обществени обсъждания по Наредба за реда и начина за
провеждане на обществени обсъждания, изготвени са предложения за изменение на
нормативни актове на Столичния общински съвет свързани с достъпността. Експерти
от общината поддържат активни контакти и обменят информация с държавни и местни
органи, свързани с осигуряването на достъпна среда, включително министерства,
специализирани изпълнителни органи, звена в състава на администрацията на
Столична община и районните администрации.
Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура"
(ДП НКЖИ) участва като пълноправен партньор в международен Консорциум за
реализация на проект „Pubtrans4all" - „Обществен транспорт – достъпност за всички”
след участие в конкурс по покана от Европейската комисия. След проведена процедура
предложението на консорциума е одобрено от Европейската комисия и проектът
официално стартира от 01.09.2009 г. Проектът е част от Седма рамкова програма на
Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности в рамките на схемата за финансиране “Съвместен проект”. Целите на проекта
са проучване на съществуващите практики за използване на помощни системи за
качване на превозни средства за хора със затруднена мобилност, разработване на
препоръки за най-добри практики на подобни средства по отношение на дизайн,
проектиране и употреба, проектиране, изработване и изпитване на модел на помощна
система, пригоден да бъде монтиран и ползван от всички видове релсови превозни
средства, широко разпространение на информация за проекта, констатации от
изпитването му и препоръки за усъвършенстването му. Общата продължителност на
проекта е 39 месеца, считано от 01.09.2009 г., като определените човекомесеци за
работа на експертите от ДП НКЖИ са 23 месеца общо, разпределени равномерно в
периода на изпълнение.
До настоящия момент екипът от експерти продължава да работи във всички етапи
по проекта, който се очаква да завърши в края на 2012 г. Към настоящия момент
дейностите по проучване на съществуващите практики за използване на помощни
системи за качване на превозни средства за хора със затруднена мобилност и
разработване на препоръки за най-добри практики на подобни средства са приключени.
Извършено е проектирането на помощната система като се доуточняват детайли.
През 2012 г. предстои изпитване на създадения модел на помощна система на
българска територия, като същият ще бъде монтиран на български вагон. Резултатите
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от изпитванията ще бъдат коментирани на среща на целия консорциум в Република
България.
ДП НКЖИ осъществява мерки за осигуряване на достъпност на лица с намалена
подвижност (ЛНП) до сградите и съоръженията на гарите, като през 2011 г. са
изпълнени:
• гара Плевен – изградени са подходи за инвалиди;
• гара Дряново - изградени са подходи за инвалиди;
• гара Търговище – изградени са подходи за инвалиди;
• гара Свищов - изградени са подходи за инвалиди;
• гара Асеновград - изградени тоалетна и подходи;
• гара Тулово – изградени тоалетна за ЛНП и рампи към тоалетната и
чакалнята;
• гара Дъбово – изградени тоалетна за ЛНП и подходи;
• гара Драгоман – изградени тоалетна за ЛНП и подходи;
• гара София север - изградени тоалетна за ЛНП и подходи;
• гара Кочериново - изградени са подходи за инвалиди;
• гара Копривщица - изградени са подходи за инвалиди;
• гара Долна махала – изградени тоалетна за ЛНП и подходи към чакалнята;
• гара Калофер – изградени тоалетна за ЛНП и подходи;
• гара Карлово – изграден паркинг с паркоместа за ЛНП и съответната
маркировка;
• гара Подуяне – изградена е рампа за ЛНП, свързваща предгаровия площад с
подлеза на бул. “Ситняково”;
• гара Велинград - в момента се прави тоалетна за ЛНП и подходи към
чакалнята.
При извършване на ремонтни работи по сградите на приемните здания и пероните
на съответните гари, компанията следи за привеждането им в съответствие с
изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда.
През 2011 г. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД стартира обслужване на
трудноподвижни лица, придвижващи се с инвалидни колички в железопътна гара
Пазарджик. Превозите от и за тази гара се извършват с бързите влакове със
задължителна резервация „Слънчев бряг” от София за Бургас през Пловдив и обратно и
„Дияна” от София за Ямбол и обратно. В съставите на тези влакове са включени вагони
с обособени места за лица с намалена подвижност и инвалидните им колички. Те
обслужват гарите София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Бургас. Транспортно
обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на
Български червен кръст или по телефона в железопътните гари София, Пловдив, Стара
Загора, Бургас и Варна, както и чрез гишетата „Информация” в железопътните гари
Плевен, Червен бряг, Горна Оряховица, Ямбол, Шумен и Сливен. Обслужване се
извършва и в гара Русе, като достъпа до влака се осъществява чрез товарния асансьор
на багажната магазия. В посочените гари се приемат заявки и за комбиниран транспорт
„влак – автомобил”. В останалите гари заявките се приемат от служителите на
превозвача, обслужващи гише „Информация”. Гарите, обслужващи лица с намалена
подвижност, са оборудвани с технически съоръжения – подвижни повдигащи се
устройства (мобиллифт), посредством които се извършва качване, съответно сваляне
на/от влака. Обслужването с мобиллифт се извършва от служители на превозвача,
обучени за работа с него. Влакове с включени в състава им специализирани вагони за
лица с намалена подвижност се движат по направленията София – Варна – София (през
Горна Оряховица), София – Бургас – София (през Карлово) и София – Русе – София.
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Достъпна среда за хора с увреждания е изградена в 8 пътнически терминала в
пристанища Варна, Бургас, Русе и Лом. Изградени са съоръжения за достъп на хора с
увреждания до административните сграда на пристанищата. В пристанище Варна са
създадени условия за достъпност до сградите на ЛНП. В пристанищните терминали
Варна-изток и Варна-запад административните сгради са оборудвани с асансьори за
лесен достъп до административно обслужване на хора с увреждания. В пасажерския
терминал на пристанище Варна-изток са изградени подходи за инвалидни колички за
безпрепятствено преминаване през залите за митнически и граничен контрол. На
паркинга пред Морска гара са обособени паркоместа за автомобили на хора с
увреждания. Улеснен е достъпът до ресторанта на Морската гара, където е монтиран
външен асансьор, позволяващ пътуването на ЛНП без слизане от инвалидната количка.
Достъпът за хора с увреждания до административната сграда на пристанище
Бургас е осигурен чрез изградена рампа, отвеждаща до асансьора за втори и трети етаж
на сградата.
На пристанището в град Несебър се осъществява услугата „обслужване на
пътнически кораби” като на входовете и изходите на сградата на Морската гара са
изградени 3 рампи за придвижване на хора с увреждания за улесняване на достъпа им
до митническо, полицейско и санитарно-хигиенно обслужване.
На пристанище Лом, корабно място № 14 „пътнически понтон № 2” е изграден
плавен преход с равна настилка, позволяваща достъпа на хора с увреждания до пътната
инфраструктура на община Лом.
На територията на пристанище Видин е изградена наклонена рампа с подвижна
площадка за лесно придвижване на хора с увреждания. ДП „Пристанищна
инфраструктура” осигурява: достъп (условия) за хората с увреждания до
административните сгради на предприятието; достъп (условия) за хората с увреждания
в зоните за обществен достъп в пристанищата; изгражда специализирани обозначени
площадки за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или
ползвани от хора с увреждания.
В административните сгради на ИА „Морска администрация” във Варна, Бургас,
Лом и Русе са монтирани и обозначени звънци и телефони за връзка на хора с
увреждания със служителите от администрацията. Обособени са места за паркиране на
коли на инвалиди, обозначени със съответната маркировка.
Летище София в качеството си на лицензиран летищен оператор предоставя
24-часово безплатно специализирано обслужване и съдействие на всички заминаващи,
пристигащи и/или транзитни/трансферни пътници с увреждания. Терминал 2 е
съоръжен със специални движещи се пътеки и асансьори за трудно подвижни лица.
Дружеството разполага със специални автомобили за транспортиране на
несамостоятелни пътници от/до въздухоплавателните средства (амболифтове) и със
собствени инвалидни колички, които се предоставят на желаещите по заявка.
Специализираното съдействие на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност
(РRМ) се осигурява от отдел „Индивидуални пътнически асистенти” на Летище
София, в съответствие със стандартите за качество, определени в Регламент (ЕО) №
1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ЕUR 1107) относно правата на
хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен
транспорт и Документ 30 на Европейската конференция по гражданска авиация
(ЕСАС Оос.ЗО). Подробна информация за специализираното обслужване на пътници
с увреждания е поместена на електронния сайт на дружеството – www.sofia-airport.bg.
Терминалните сгради (Терминал 1 и Терминал 2) и предгаровите площи на Летище
София са адаптирани за ползване от лица с увреждания в съответствие с Наредба № 4
от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
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съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството
(обн., ДВ, бр.54 от 14.07.2009 г.), в сила от 14.07.2009 г.
На летище Пловдив, ясно са обозначени паркоместа на първа линия на паркинга,
непосредствено пред сградата на терминала, осигурени са пешеходни пътеки с рампи за
качване и слизане от тротоарите. Инсталирана е ясно обозначена информационна
колона пред вход „Заминаващи” за осъществяване на гласова връзка със служителите
на гише информация, позволяваща на пътника да поиска помощно обслужване без да
слиза от превозното средство, зоната за обслужване на пътници в терминала е изцяло
на едно ниво, без стълби, прагове и др. елементи, затрудняващи придвижването.
Всички проходи в зоната за митническа проверка, проверка за сигурност и граничен
контрол са съобразени с възможностите за преминаване на пътници с увреждания и
намалена подвижност.
През ноември 2011 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) одобри схема „Съпричастност” с бюджет 5
милиона лева и продължителност 2012-2014 г. Допустими кандидати по схемата са
национално представителните организации на и за хората с увреждания, които ще
могат да получат между 100 и 350 хиляди лева за реализацията на разнообразни
дейности, насочени към интеграцията на хората с увреждания. Част от дейностите са
свързани с разработване или придобиване на специализиран софтуер за целите на
електронното включване на хората с увреждания, благодарение на което ще се подобри
достъпа на хората с увреждания до информация и комуникации. Схемата все още не е
стартирала, като се очаква това да стане до края на месец март 2012 г.
Независимо от негативните последици от икономическата криза през 2011 година
Съюзът на инвалидите в България (СИБ) продължава да осъществява дейности за
постепенно изграждане на достъпна за хората с увреждания среда – осигуряване на
достъп преди всичко до административни сгради, училища, болнични заведения,
транспортни обекти и др. Сътрудници и експерти на СИБ активно участват при
разработването и осъществяването на последващ контрол на приеманите от отделните
общини стратегии, планове за развитие и наредби за осигуряване на равни
възможности на хората с увреждания чрез създаване на адаптирана към нуждите им
среда, заседания на общински комисии за определяне на паркоместа за хора с
увреждания и за осигуряване на транспортни услуги на хора с намалена подвижност.
Организацията на СИБ - гр. Пловдив участва много активно в разработването и
утвърждаването на модел на Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания по
образец на Европейските общности. Продължава работата по конкретни планове за
обществен контрол при изграждане на достъпна среда на 72 общински и районни
организации от структурите на СИБ, 14 дружества и 5 клуба по интереси.
Със съдействието на Обществения съвет за интеграция на хората с увреждания на
територията на област Бургас, в който участвуват членове на местната организация на
СИБ, както и на общинското ръководство на града, Бургас става все по-достъпен град
както за хората с намалена подвижност, така и за всички лица с увреждания. Градът е
класиран е сред 30-те финалисти за европейската награда “Достъпен град”- инициатива
на Европейската комисия, която се провежда всяка година и цели да насочи
вниманието към онези европейски градове, които работят най-активно за създаване на
достъпна среда за хората с увреждания. По регламент се оценяват четири ключови
области - изградена среда и обществени пространства, транспорт и свързаната с него
инфракструктура, информация и комуникации, включително и нови технологии,
обществено достъпни съоръжения и услуги.
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Политиката на Община Бургас е при всеки от по-големите ремонти и при ново
строителство да прави проект, който да осигури достъпност за хората с увреждания.
Общинският съвет одобри и финансирането на новото метро на колела - проект за
„Интегриран градски транспорт”.
В следствие на доброто сътрудничество между общинския съвет и общинска
администрация с местната организация на СИБ, Художествената галерия „Борис
Денев“ във Велико Търново вече е достъпна за хора с увреждания. През декември 2011
г. е открита рампа за хора с увреждания. Започнато е изграждането на рампа и пред
Общината. В областта на транспортната достъпност продължава традиционно доброто
сътрудничество на СИБ с Министерство на транспорта и съобщенията, КНСБ, БТПП и
АИКБ и техните членове в шестте планови икономически региона на страната.
Експерти на СИБ участват в организирани от Научно-техническия съюз по транспорта
мероприятия с научно-техническа или социално-икономическа тематика, имащи
отношение към възможностите за осигуряване на транспортното обслужване на лица с
намалена подвижност в съответствие с европейските изисквания за равен достъп до
транспортните средства на всички социални групи, в това число и на хората с
увреждания.
През 2011 година Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения
изработва, отпечатва и разпространява 1000 брошури в лесен за четене текст и 100 броя
брошури на Брайл за популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания.
Представители на Асоциацията на родители на деца с епилепсия са извършили 17
консултации на нуждаещи се и са подготвили документите за ТЕЛК.
Оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от
настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда”.
За разширяване обхвата на предоставяните услуги осигуряващи дневни грижи за
деца с увреждания през 2011 година председателят на Държавната агенция за закрила
на детето (ДАЗД) е издал 6 лиценза за предоставяне на социалната услуга „Дневен
център за деца с увреждания” (ДЦДУ) за предоставяне на дневна и седмична грижа на
децата в общността.
Във връзка с предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания, с цел
подкрепа за отглеждане на детето в семейството през 2011 година са разкрити 5
мобилни центъра за работа с деца и 21 Центъра за социална рехабилитация и
интеграция за деца. Продължава предоставянето на услуги за родители на деца с
увреждания с цел осигуряване на подкрепа. През 2011 г. 21 организации са получили
лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социалната
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”, 9 организации за
предоставяне на социалната услуга „Център за информиране, консултиране, обучение и
подкрепа на деца”, 3 за услугата „Социален асистент за деца”, 2 броя за услугата
„Домашен помощник” и 1 за „Личен асистент на деца”.
Продължава и процесът на преструктуриране на институциите за деца с
увреждания. Разработена е Визия за деинституционализация на децата в България.
Проведени са обучения и е оказана методическа помощ на регионалните екипи,
ангажирани с разработването на институционални проекти за реформиране и
преструктуриране и на плановете за закриване на институциите за деца.
През 2011 г. продължава изпълнението на проект ”Детство за всички” насочен към
децата с увреждания над 3 г. от Домове за медико социални грижи за деца (ДМСГД) и
децата и младежите от Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ)/ Дом за деца и
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младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) до окончателното им извеждане в семейна
или близка до семейната среда. Сформирани са и действат 28 регионални екипа по
деинституционализация с общо 189 специалисти, представители на избраните общини,
Регионална дирекция „Социално подпомагане”/ РДСП/, Регионална здравна инспекция
(РЗИ), Регионален инспекторат по образованието (РИО) и местните координатори по
проекта в съответната област, които гарантират изпълнението на проекта на областно
ниво.
Екипите изпълняват три основни функции:
• инициират актуализирането на областните стратегии и общинските планове за
развитие в частта им, отнасяща се до услуги за деца;
• подпомагат методически общинските власти при създаването и развитието на
новите социални услуги в съответствие със специфичната местна ситуация;
• подпомагат процеса на интегриране на децата в новата среда и достъпа им до
необходимите здравни и образователни услуги.
Оценени са 1797 деца/младежи, като за всяко от тях са препоръчани резидентни и
съпътстващи услуги. Оценките на децата са изготвени от предварително обучени
мултидисциплинарни екипи, в които са включени общо 238 специалисти – 111
социални работници от отделите за закрила на детето към Агенция за социално
подпомагане (АСП), 28 лекари от Регионалните центрове по здравеопазване, по един
представител на 55-те институции, 24 координатори по проекта „Детство за всички”, 3ма национални консултанти, 17 консултанти на Фондация „ЛУМОС”. По направените
конкретни препоръки за децата/младежите е съставена Национална карта на услугите –
нови резидентни и съпътстващи услуги. Планирани са общо 2 076 места в резидентен
тип услуги от 149 Центъра за настаняване от семеен тип и 36 Защитени жилища в 62
населени места от градските агломерации и 18 населени места от селските райони.
Планирано е още разкриването на 37 Дневни центъра и 34 Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за деца. Съгласно картата новата социална
инфраструктура предстои да бъде изградена в 81 общини на територията на България:
62 общини от градските агломерационни ареали и 19 общини от селските райони.
По изпълнение на инвестиционния компонент на проекта са подготвени проектни
предложения на общините с допустими дейности: изграждане на центрове за
настаняване от семеен тип и прилежащото им дворно пространство; изграждане,
ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за защитено жилище; внедряване
на мерки за енергийна ефективност; внедряване на инсталации/съоръжения за
оползотворяване на възобновяеми енергийни източници; доставка на подходящо
оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с
предоставянето на съответните резидентни и социални услуги.
До първия краен срок са подадени 26 проектни предложения от целевите общини.
Работата на оценителната комисия приключи през м. октомври 2011 година и са
сключени 25 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
През 2011 г. са проведени 142 сесии по интензивно общуване с 308 деца и
младежи от 20 ДДУИ. Изработени са препоръки за храненето на 186 деца/ младежи.
Подобрен е достъпът и качеството до здравна грижа – в домовете за деца са
осъществени над 3 000 прегледа, направени са 1 042 консултации със специалисти и са
проведени 1 149 изследвания, променена е диагнозата на 91 деца/ младежи, подобрено
е състоянието на 64 деца/ младежи. Проучени са желанията и възможностите на
семействата да поддържат контакт с детето си. Към края на 2011 г. са проведени 1 217
изследвания на родители/роднини, анализирани са данните от изследвания за 436
деца/младежи.
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Във връзка с осъществяването на мониторинг и контрол върху спазването на
правата на децата с увреждания и на стандартите за социални услуги за деца в
специализираните институции, през отчетния период са извършени 10 /десет/ проверки
по сигнал за спазване на стандартите за социални услуги за деца. Проверявано е
съответствието на услугата със Стандартите от Наредбата за критериите и стандартите
за социални услуги за деца (НКССУД). Констатирани са документални пропуски при
съставянето на задължителната документация, разработването на процедури, водене на
досиета на децата и съставяне на планове за грижи. Установени са и не добри
материални условия на сградите на институциите.
В 23-те специализирани институции за деца с умствена изостаналост, един Дом за
деца с физически увреждания /ДДФУ/ и в ДМСГД – гр. Плевен, през отчетния период
ДАЗД извършва две планови проверки: в периода м. април – м. юли 2011 г. с цел
проследяване спазването на правата на детето и на нормативната уредба,
регламентираща медицинското обслужване, режима на хранене, санитарно-хигиенните
изисквания, а в периода м. юли – м. октомври 2011 г. с цел проследяване изпълнението
на дадените задължителни предписания от предходните проверки. Проверките са и по
разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП). Констатирано е, че в
посочените институции са проведени обучения и сесии по интензивно общуване,
прием на храни и течности на настанени деца и младежи по метода на Кат Ървин с цел
да се подобри качеството на грижа за децата и младежите, които не се хранят и не
приемат течности самостоятелно, както и децата със затруднена комуникация. Част от
персонала на домовете е обучен в метода „Интензивно общуване”, който дава
възможност за подобряване на комуникацията и въздействие върху поведението на
деца със специфични проблеми в общуването. В резултат на тези мерки при
значителен брой деца е констатирана промяна в положителна посока – промяна на
начина на хранене от легнало в седнало положение; от легло в стол и на маса, заедно с
другите деца и младежи; от хранене с биберон на хранене с лъжица, включително с
опити за самостоятелно хранене. Дадените за децата и младежите препоръки за
медицинското обслужване, оказаните медицински грижи и хранителния режим като
цяло се изпълняват от персонала на специализираните институции. В следствие на
реализацията на Проект „Детство за всички” по отношение на грижата за децата и в
частност за децата в критично състояние са въведени значителни промени, свързани с
подхода при хранене, общуване и подобряване на медицинската грижа.
През 2011 г. са разкрити четири Дневни центъра за деца с увреждания с общ
капацитет 62 места. Центровете предоставят дневна грижа за деца с увреждания.
Разкрити са следните социални услуги за деца в общността: Дневен център за деца с
увреждания /ДЦДУ/ – 4 броя с капацитет 62 места, Център за обществена подкрепа
/ЦОП/ – 11 броя с капацитет 380 места, Център за социална рехабилитация и
интеграция /ЦСРИ/ – 7 броя с капацитет 205 места. В Центровете за обществена
подкрепа се предоставят услуги, свързани с превенция на изоставянето,
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен
живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на
семейства в риск. В разкритите седем ЦСРИ се предоставят услуги, свързани с
извършване на рехабилитация на деца с увреждания, социално-правни консултации на
семействата на деца с увреждания, образователно и професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално
включване на деца с увреждания. В новоразкритите 4 ДЦДУ, деца с увреждания
ползват почасови и дневни услуги – рехабилитация, психологическа и логопедична
подкрепа, педагогически услуги. Финансовата подкрепа се осъществява по програма
„Закрила на детето чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в
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семейна среда”. Целта на програмата е оказване на финансова подкрепа на семействата
и е в съответствие и изпълнение на принципите на закрила – отглеждане на децата в
семейна среда. Финансовата подкрепа е част от работата по превенция на изоставянето,
реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки и средства за
услугата приемна грижа. За настанените в семейството на роднини или близки, или в
приемно семейство деца със специални потребности, констатирани от компетентните
органи, които получават месечна помощ, към помощта или паричните средства се
отпуска добавка в размер на 75 на сто от гарантирания минимален доход, независимо
от дохода на семейството. С цел превенция на изоставянето на деца с увреждания в
специализирани институции се предприемат следните стъпки, насочени към детето и
неговото семейство: насочване към социална услуга, оказване на финансова подкрепа,
социално-консултативна и психологическа работа със семейството, проучване
възможностите на роднини и близки, търсене на подходящо приемно семейство.
На територията на страната към 31.12.2011 г. функционират следните социални
услуги в общността, предоставящи услуги за деца с увреждания и техните семейства:
• Дневен център за деца с увреждания – 68 броя с капацитет 1 806 места, в т.ч.
5 ДЦДУ седмична грижа с капацитет 108 места,
• Дневен център за деца и възрастни с увреждания – 7 броя с капацитет 378
места, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – 23 броя с
капацитет 928 места,
• Център за обществена подкрепа – 71 броя с капацитет 3 276 места.
Приетият от Министерски съвет на 24.11.2010 г. План за действие към
Националната стратегия ”Визия за деинституционализацията на децата в Република
България” осигурява конкретните мерки, отговорните институции, времевия обхват и
индикативно определените необходими финансови ресурси за постигане на целите на
Националната стратегия.
През 2011 г. са издадени 20 указателни писма до дирекциите „Социално
подпомагане”, с цел оказване на методическа подкрепа при работа по случаи на деца в
риск, в т.ч. и за деца с увреждания. Широк кръг от специалисти – представители на
НПО, на общински администрации, доставчици на социалната услуга ЦОП,
представители на МТСП и ДАЗД разработиха Методика за условията и начина на
предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа. Методиката е
утвърдена от председателя на ДАЗД и изпълнителния директор на АСП и е
разпространена сред доставчиците на социални услуги за деца.
През 2011 г. по ОП РЧР в процес на изпълнение са няколко схеми, насочени към
ускоряване процеса на деинституционализация на децата с увреждания.
Схема „За по-добро бъдеще на децата” е с продължителност от 2008 г. до 2011 г. и
бюджет 8.7 милиона лева. По нея са подкрепени 43 доставчици на социални услуги в
общността, които да съдействат за изграждане на алтернативни социални услуги за
деца и младежи, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца, деца и
младежи, настанени в домове за деца с увреждания, от една страна, и за деца, настанени
в домове за деца, лишени от родителска грижа и деца и младежи, напускащи
специализирани институции, от друга.
Схема „Приеми ме” е с бюджет от 15 милиона лева и продължителност от 2011 г.
до 2013 г. По нея се предвижда да бъде подкрепено развитието на приемната грижа на
местно ниво, с оглед осигуряване на заместваща грижа за деца в риск от
специализираните институции и деца в риск от изоставяне в приемно семейство.
Операцията стартира през 2011 г. като до края на нейната реализация се очаква да бъде
осигурена грижа в приемни семейства за най-малко 600 деца, в т.ч. деца с увреждания.
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Схема „Да не изоставяме нито едно дете – Компонент I” е с бюджет от 5 милиона
лева и продължителност от 2010 г. до 2014 г. Нейната основна цел е да подготви
процеса на деинституционализация на децата с увреждания, настанени в
специализирани институции. До този момент са направени индивидуални оценки на
потребностите на близо 1 800 деца и младежи с увреждания, като в момента тече
планирането на подходящи заместващи услуги за тях. В рамките на втория компонент
на операцията ще бъде предоставена финансова помощ за издръжката на
новосъздадените социални услуги.
Схема „Шанс за щастливо бъдеще – Компонент I” е с бюджет 2 милиона лева и
продължителност от 2011 г. до 2014 г. Основната цел на схемата е да се извърши
подготовката за преструктурирането на Домовете за медико-социални грижи за деца
(ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст. Реалното изпълнение на схемата стартира в края
на 2011 г., поради което все още се извършват подготвителни дейности, свързани със
сформиране на екипи в целевите общини и национална координация на дейностите по
деинституционализация на децата от ДМСГД. В последствие ще стартират и
дейностите, свързани с извършване на необходимите за преструктурирането на
домовете в осемте пилотни общини (Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив,
София, Русе и Търговище). В рамките на втория компонент на операцията ще бъде
предоставена финансова помощ за издръжката на новосъздадените социални услуги.
По данни на Националното сдружение на общините в Република България, през
отчетния пероид в 19 на сто от общините са разкрити нови Дневни центрове за деца с
увреждания, включително е разширен капацитетът на съществуващите, като нови
социални услуги ( в т.ч. с разширен капацитет) са разкрити в 35 на сто от общините. В
34 общини са разкрити нови социални услуги за осигуряване алтернативна грижа за
деца с увреждания, както и подкрепа на семействата. В други 25 са разширени
възможностите за подкрепа на семействата, в които се отглежда дете с увреждане чрез
социалните услуги в общността и мобилни услуги. Извършени са 125 проверки с цел
мониторинг на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции
и 154 проверки за упражняване на контрол за спазване на правата на децата с
увреждания. В Столична община са разкрити Дневен център за деца с увреждания –
седмична грижа „Слънчоглед” и Дневен център за деца с увреждания „Свети Врач”.
Предоставени са услуги в семейна среда по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 г. по проект „Социални услуги за достоен и независим
живот -2”, дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, услугата „Личен
асистент” за лица с увреждания по проект „Подкрепа за достоен живот”, съвместно с
районните администрации на Столична община. В процес на реализирация е приетата
от Столичен общински съвет „Наредба за предоставяне на социалната услуга
„Асистент за независим живот”. Финансиран е проект „Формула за щастливо детство”
по програма „Европа” на Столичен общински съвет, реализиран от сдружение
„Аркадия” за проучване възможностите за разкриване на алтернативни услуги за деца
от 3 до 6 години – Фамилни и семейни центрове и Корпоративни детски градини на
територията на Столична община. Във всички Центрове за обществена подкрепа се
предоставят възможности за подкрепа на семействата, в които се отглежда дете с
увреждане; работи се по превенция на отглеждането на деца в специализирани
институции; създадена е мрежа от социални услуги в подкрепа на семейства,
отглеждащи деца с увреждания; предоставят се услуги за родители на деца с
увреждания с цел подкрепа: рехабилитация, информиране, консултиране, юридически,
психологически, социално-педагогически и др. услуги. Предоставят се качествени
услуги от специализиран персонал, който е в състояние да отговори на потребностите
на ползвателите на социални услуги. Извършва се мониторинг на стандартите за
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социални услуги за деца в специализираните институции и се упражнява постоянен
контрол от ДАЗД и АСП за спазване на правата на децата с увреждания. Извършват се
и периодични проверки от служители на дирекция „Социални дейности” при Столична
община в Заведенията за социални услуги.
През 2011 година Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения
/БАЛИЗ/ разкри в град Видин Център за ранна диагностика, финансиран по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”, в който са обслужени 20 деца и техните
семейства.
От СИБ продължават да се провеждат работни срещи с кметове на селища за
уточняване на взаимодействието със структурите на други неправителствени
организации и с общинските отдели за закрила на детето. В Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за лица с физически увреждания гр. Шумен дейността по
предоставяне на социалните услуги се организира от Съюза на инвалидите в България Шумен, съгласно социално споразумение между НПО и Община Шумен на основание
Закона за социалното подпомагане. Центърът предлага консултиране и информиране,
обучение, медицинска рехабилитация на деца, младежи и възрастни хора с физически
увреждания, родители на деца с физически увреждания, помощ на семействата на лица
с увреждания при решаване на проблемите им. Капацитетът на центъра е 25 места, а
през 2011 г. 48 деца и юноши са преминали едномесечен курс на рехабилитация.
Заниманията включват социално-правни и медицински консултации, обучение в
мобилност и компютърна грамотност, обучение по английски език, обучение на
обучители.
По оперативна цел 3. „Гарантиран достъп да качествено образование
на хората с увреждания”.
През 2011 г. е постигнат голям обхват на децата и учениците със специални
образователни потребности (СОП) в общообразователната среда – интегрирано
обучение в детски градини и училища. По информация от ресурсните центрове за
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности през учебната 2010/2011 година интегрирано са
се обучавали 10 304 деца и ученици със СОП. В сравнителен план данните показват, че
през 2010 година техният брой е бил 8925. Анализирането на тези данни позволява да
се отчете нарастване на броя на децата и учениците със СОП с 15,5%. За ресурсното
подпомагане на интегрираното обучение на тези деца и ученици през 2011 г. са били
осигурени 1213 ресурсни учители, психолози, логопеди и рехабилитатори на слуха и
говора. За сравнение през 2010 г. техният брой е бил 1093, което позволява да се отчете
увеличаване на ресурсните учители и на другите специалисти, подпомагащи
интегрираното обучение, с 11%. Същевременно е увеличен и броят на детските градини
и училищата, в които са се обучавали интегрирано деца и ученици със СОП – през 2011
г. броят на тези училища и детски градини е бил общо 1905 (1320 училища и 585 детски
градини), а през 2010 г. – 1619 (1185 училища и 434 детски градини). Данните сочат
нарастване със 17,7%. От друга страна, с оглед осигуряването на подкрепа от
подготвени специалисти при обучението на децата и учениците със СОП, през 2011 г.
са проведени различни квалификационни дейности с 1310 експерти от РИО, директори
на детски градини, училища и ресурсни центрове, учители и специалисти с
педагогически функции, насочени към подготовката им за осъществяване на
включващо обучение и работа с деца и ученици с различни видове увреждания в
общообразователната среда. За сравнение през 2010 г. са проведени квалификационни
дейности с 1141 експерти и педагози.
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През 2011 г. са закрити 2 помощни училища (за ученици с умствена изостаналост)
и 1 оздравително училище (за ученици с хронични заболявания). Екипът за комплексно
педагогическо оценяване (ЕКПО) към съответния регионален инспекторат по
образованието извършва оценка на образователните потребности и на децата с
увреждания, настанени в специализирани институции. В картата за оценяване се
препоръчва включването на всяко дете в подходяща форма на обучение – интегрирано
обучение в детска градина или в училище или в помощно училище – в самото помощно
училище или в изнесен клас на помощното училище в специализираната институция.
По данни на РИО към края на учебната 2010/2011 година общият брой на децата и
учениците с увреждания от домовете за деца, от социалните услуги в общността,
включително от социалните услуги от резидентен тип, е бил 3284 деца.От тях в
специални детски градини или в специални училища са се обучавали 765, в самия дом
(от учители на специалните училища или от ресурсни учители) са се обучавали 593
деца, а интегрирано са се обучавали 1926 деца.
По отношение актуализиране на учебните планове във всички педагогически
специалности (с учителска правоспособност) във висшите училища с оглед повишаване
на квалификацията за работа с младежи със специални образователни потребности е
направено предложение за промяна на учебните планове на бакалавърските програми
за учителска правоспособност, както и предложение при акредитация на висшите
училища да се включи показател относно наличието на задължителни дисциплини в
тези програми, насочени към подготовка на педагози за работа с деца със СОП.
Предстои обсъждането на предложенията с представители на висшите училища и с
комисията по акредитация. До този момент от висши училища, в които има подготовка
за педагогическа правоспособност, е постъпила информация за включени, преди всичко
като избираеми дисциплини, курсове за работа с деца със СОП.
По информация от Националното сдружение на общините в Република България в
84 на сто от общините се обучават интегрирано в училищата и детските градини, деца и
ученици със СОП. През отчетния период 9440 деца и ученици са обучавани
интегрирано и са получили добавки за интегрирано обучение. 874 деца са посещавали
специални детски градини, а в 365 училища и детски градини е създадена подкрепяща
среда за обучение на деца със специални образователни потребности. Закрито е
помощното училище интернат в община Средец. В Столична община през 2011 година
е осигурен достъп до различни форми на обучение на деца с увреждания, настанени в
специализираните институции. В Дома за деца „П. Р. Славейков” 17 от настанените
деца са с увреждания, а в Дом за деца „Асен Златаров” – 12. На всички деца е осигурен
достъп до образование и посещават училище, като част от тях се обучават в
общообразователни училища с ресурсни учители. Напълно достъпни са 7 общински
училища и 4 детски градини. В 10 училища са изградени платформи, в 46 са поставени
рампи, 12 училища са оборудвани с асансьори, 45 са достъпните санитарни възли.
През 2011 г. в процес на изпълнения са следните схеми по ОП РЧР, насочени към
гарантиране достъп до качествено образование на хората с увреждания:
Схема „Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни
потребности” е с продължителност до края на 2013 г. и бюджет от 10 милиона лева.
Схемата е насочена към изграждане на подкрепяща среда за обучението на деца със
специални образователни потребности, като до края на нейната реализация се
предвижда да бъде подобрен достъпът до обучение за 2 400 деца. Към момента протича
процес на договаряне, като са сключени 42 договори с общини, училища, детски
градини и НПО.
Схема „Включващо обучение” е одобрена от Комитета за наблюдение на ОП РЧР
през април 2011 г. Тя е с продължителност от 2011 г. до 2014 г. и бюджет 10 милиона
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лева. Основната цел на схемата е осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп
до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на
включващо обучение за деца със специални образователни потребности. Договарянето
по схемата протича в момента, като допустим кандидат е Министерството на
образованието, младежта и науката, с партньори ресурсните центрове, Логопедичен
център – София и национално представителните организации на и за хората с
увреждания. В резултат от реализацията на схемата се предвижда да бъде изградена
подкрепяща среда за не по-малко от 1 500 деца със специални образователни
потребности.
Във връзка с приемането на децата със специални образователни потребности от
обществото без резерви, Асоциацията на родители на деца с епилепсия е провела
поредица срещи с учители, ресурсни преподаватели, директори и логопеди.
Съюзът на инвалидите в България провежда разяснителна дейност както сред
своите членове, така и пред обществеността чрез печатното си издание по отношение
на възможностите и ползите от интегрирано обучение на лица със специални
образователни потребности, както и необходимостта от създаването на подходяща
подкрепяща среда. Образованието е сред водещите фактори, които оказват съществено
влияние върху възможностите на хората с увреждания за по-успешна реализация в
живота и главна предпоставка за трудова реализация и повишане на жизнения им
стандарт, именно поради това СИБ продължава да провежда както сред своите членове,
така и пред обществеността чрез печатното си издание, разяснителна дейност относно
предимствата на интегрирано обучение на лица със специални образователни
потребности и необходимостта от създаването на подходяща подкрепяща среда.
Продължава и предоставянето на информация и консултации на младежи и девойки с
увреждания за облекченията, които могат да ползват при кандидатстване и по време на
обучението във висши училища, както и за решаване на конкретни проблеми по
сигнали от учащи се с увреждания и родители на деца със специфични възможности.
През 2011 г. СИБ е предоставил информация и консултации на 342 младежи и девойки
с увреждания и е сигнализирал ръководства на училища за проблеми на 14 учащи се с
увреждания и родители на деца с ограничена възможност за социална интеграция. В
преобладаващата си част проблемите за децата с ограничена подвижност и родителите
им са свързани със затруднения достъп и неадаптираната среда в учебните сгради –
липса на рампи, адаптирани санитарни възли и асансьори.
Относно изграждането на положителни нагласи към интегрираното обучение в
различни общности и приемане на децата със специални образователни потребности от
обществото без резерви Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение обучава
интегрирано 43 деца през отчетния период.
Асоциацията на родителите на деца с увреден слух в началото на всяка учебна
година подпомага закупуването на учебници и учебни пособия за ученици и студенти.
Изплатени са средства за закупуване на учебници и учебни пособия на 89 ученици и
студенти от цялата страна. За осем от кабинетите за рехабилитация на слуха и говора в
София, Русе и Плевен са закупени учебни помагала. АРДУС подпомага със
закупуването на учебници и учебни пособия сираците и полусираците от ССУ за ДУС
“Проф. д-р Дечо Денев” за неделното училище по вероучение при храм „Св. св. Кирил
и Методий” в гр. София, както и петдесет и седем семейства на децата и младежи с
кохлеарни импланти за закупуване на част от необходимите им батерии.
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По оперативна цел 4. „Осигуряване на комплексна медицинска и социална
рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия”.
В сферата на политиката за хората с увреждания, през отчетния период бяха
извършени промени чрез изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). Усъвършенства се
нормативната уредба свързана с режима за изплащане на целевата помощ за
изработване, покупка и/или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с увреждания – Наредба № 2 от 27.07.2007 г.
за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и
медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания. Значително бе съкратен срокът за изплащане на тази целева
помощ, като това вече става в рамките на един доста по-къс период от време, а именно
– изплащането е най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на
заповедта за отпускане на помощта. Предвиди се и възможността за получаването на
отпуснатите целеви помощи според предпочитанията на нуждаещите се лица,
съответно по касов и безкасов път от Агенцията за социално подпомагане. С промяната
на начините на изплащане, реализацията и отчетността на целевите помощи за
изработване, покупка и/или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства,
приспособления и съоръжения се облекчава режима на достъп до този вид помощи от
нуждаещите се лица. Предоставена е и възможност на хората с трайни увреждания
своевременно да реализират отпуснатата им помощ за удовлетворяване на своите
потребности по избор, както и нещо от съществено значение – вече не са зависими от
търговците на дребно. През 2011 година са изплатени 37 064 291 лв. за МИ и ПСПС.
През 2011 г. Министерство на труда и социалната политика инициира промяна в
чл. 10в от Закона за пътищата, съгласно която от заплащане на винетна такса се
освобождават лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания. В
изпълнение на промените в чл. 10в от Закона за пътищата се извърши синхронизиране
и усъвършенстване на подзаконовата нормативна база, уреждаща разширяването на
кръга на лицата, ползващи това право.
По инициатива на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготви
проект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, в който са
отразени всички предложения целящи синхронизиране на нормативната уредба, както и
вписване на нови моменти в областта на защита правата на хората с увреждания.
Агенция за хората с увреждания осъществява социално-икономическа защита на
хората с увреждания като осигурява средства за изплащане на целеви помощи за
жестомимични услуги за хора с увреден слух, целеви помощи за придружители на
трудноподвижни лица, за придружители на слепи и на лица с интелектуални
затруднения. През 2011 г. по сключен договор на Агенция за хората с увреждания със
Съюза на глухите в България са изплатени целеви помощи за жестомимични услуги на
4 074 правоимащи лица с увреден слух в размер на 195 786 лв. По договор със Съюза на
слепите в България са изплатени целеви помощи за придружител на слепи на 10 726
правоимащи лица с увредено зрение в размер на 533 000 лв. По договор със Съюза на
инвалидите в България са изплатени целеви помощи за придружител на 18 769
трудноподвижни лица в размер на 863 374 лв. По договор с Българска асоциация на
лица с интелектуални затруднения са изплатени целеви помощи на 5 146 правоимащи
лица с интелектуални затруднения в размер на 244 855 лв. С цел осъществяване на

17

мониториг, относно ефективното усвояване на отпуснатите от Агенцията за хората с
увреждания средства през 2011 са извършени 111 проверки на търговци на медицински
изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.
През 2011 година Министерство на здравеопазването (МЗ) изготви и предложи на
Националния съвет за медицинска експертиза два Проекта на модел за оптимизиране на
медицинската експертиза в Република България, с оглед привеждането на националната
практика към подобни практики в държавите-членки на ЕС и облекчаване реда за
освидетелстване на хората с увреждания. Изготвен е пакет от предложения за промени
в Закона за здравето, Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за
устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и
Регионалната картотека на медицинска експертиза. Обсъжданията продължават през
2012 година.
Във връзка с повишаване на предродилния контрол на бъдещите майки и
повишаване на грамотността им относно възможни рискове от неправилен начин на
живот през време на бременността МЗ е предприело действия за осъществяване на
ранна пренатална диагностика на плода с цел превенция на раждането на деца с
увреждания, която се осигурява от Националната програма за Редки болести-2009-2013
г. и Наредба № 39 на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Пълният
пакет пренатална диагностика безплатно по линията на НЗОК получават жените с
рискова бременност и тези над 35 години. За деветмесечието на 2011 г. само в
Националната генетична лаборатория към Специализирана болница за активно лечение
по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) „Майчин дом” /НГЛ/ са извършени 773
дородови диагностики. През отчетния период НГЛ е разширила обхвата на
заболяванията, които се диагностицират при дородовата диагностика. Популяризира се
необходимостта от провеждане на профилактични прегледи и консултации със
специалист особено за жени с увреждания и рисковите групи сред населението.
Проведени са три информационни кампании за вредата от тютюнопушенето по време
на бремеността. Организирана е „Алея на здравето” в НДК – в рамките на четири дни
са извършени безплатни консултации на желаещите бременни жени. През месец май е
проведена кампания „Бременост без тютюнев дим” иницирана от МЗ. През месец юни е
проведена кампания „Алкохолът и твоите граници- открий ги”. През 2011 г. са
проведени и различни инициативи и мероприятия за повишаване информираността
относно здравословното хранене на жените в детеродна възраст, бременни и кърмещи
жени. В рамките на Световната седмица на кърменето 1-8 август са проведени
информационни кампании. РЗИ са провели информационни кампании за
популяризиране кърменето сред бъдещи майки и бременни жени.
Национална експертна лекарска комисия предложи пред Националния съвет по
медицинска експертиза като консултативен орган на Министерския съвет промяна на
начина на оценка на хората с увреждания в неработоспособна възраст като представи и
Модел за социално-медицинска оценка на хората в неработоспособна възраст.
Изготвена е и публикувана Наредба за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат./ДВ бр. 104/27.12.11г./ Целта, която се постига с
тази Наредба е да бъде дадена нормативна рамка на процесите на заплащане на
медицинските изделия с публични средства, чрез създаването на единна база даннисписък на тези изделия, както и чрез въвеждането на ясни правила и критерии за
определянето на изделията, които всяка една от институциите /МЗ, НЗОК, МТСП,
Лечебни заведения/ заплаща. В нея са разписани правилата и условията, въз основа на
които се създава списък на медицински изделия, неговото съдържание, лицата които
ще извършват вписване в него, както и условията и редът за определяне стойността, до
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която ще се заплащат медицинските изделия осигурявани от бюджетите на МЗ, НЗОК,
МТСП и Лечебните заведения. С цел разработване на програми за последователното
провеждане на цялостния процес на рехабилитация – медицинска, професионална и
социална е променен моделът на социалната оценка, за да се осигурят оптимални
срокове, достъпност и компетентност при освидетелстването на хората с увреждания и
тяхното интегриране.
За подобряване на здравия статус и възстановяването на неработоспособността,
осигурените лица имат право на парична помощ за профилактика и рехабилитация и
със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ежегодно се планират
средства, които се изразходват за целта от Национален осигурителен институт.
Условията и редът за тяхното разходване са регламентирани в Наредба № 1 от
13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и
рехабилитация. Право на такава помощ имат осигурените лица за общо заболяване и
майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са внесени
или дължими осигурителни вноски за тези рискове за период от 6 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от
претърпяна трудова злополука или професионална болест. Право на помощите за
профилактика и рехабилитация имат и лицата, получаващи лична пенсия за
инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия по
общите условия за пенсиониране (чл. 68, ал. 1 от КСО) и не са осигурени. Размерът на
паричната помощ за едно лице включва средства за не повече от 4 основни
диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за
хранене. Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни.
Броят на лицата, преминали през програмата за профилактика и рехабилитация,
и изразходваната сума от бюджета на държавното обществено осигуряване през 2011
година е 39 078, за което са изразходвани 15 163.6 хиляди лева.
Ежегодното изпълнение на програмата за профилактика и рехабилитация
осигурява подобряване на здравето на лицата в трудоспособна възраст и подпомага
връщането им в обичайната семейна, професионална, културна и обществена среда,
подобрява качеството на живот на осигурените лица.
Продължават проучванията на експертите на СИБ относно затрудненията на
хората с увреждания при прилагането на действащия модел на медицинска и социална
оценка, както и Европейските практики, с оглед улесняване освидетелстването на
хората с увреждания и създаване на оптимални условия за тяхното социално
включване. Същевременно продължава и разяснителната работа чрез печатните
издания на СИБ за действащите нормативни актове и консултирането на лица с
увреждания по повод недоволство от решенията на ТЕЛК, ДЕЛК и ТОЛЕК.
Продължава и проучването за проблемите при предоставяне на рехабилитационни
услуги и отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицинските изделия, както по отношение действащите критерии и условията на
отпускането и предоставянето им, така и за тяхното качество.
Българската асоциация на лица с интелектуални затруднение през 2011 година е
осигурила придружители на 5 081 лица с интелектуални затруднения и с психични
разстройства. Дейността се финансира от Агенцията за хората с увреждания.
Асоциацията на родителите на деца с увреден слух осигури допълнителни
индивидуални часове за рехабилитация на слуха и говора и помощ по учебни предмети
/български език, английски език, математика и музика/ на нуждаещи се ученици. За
периода януари-юли 116 деца и младежи са получили по 22 учебни часа, а за периода
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октомври-декември 83 деца и младежи по 8 часа. Осигурена е сурдопедагогическа
помощ за подготовка и явяване на изпити на 13 студента и 6 кандидат-студента с
увреден слух. Организиран е курс по български език и литература за подпомагане
подготовката на зрелостниците с увреден слух при явяване на изпит. Проведени са
групови занимания за подготовката по математика за ученици от 7 до 11 клас, обучение
по английски език за начинаещи и напреднали, групови занимания в областта на
изкуството и спорта - обучение по актьорско майсторство в интегрирана група за деца
между 8 и 15 год., обучение по рисуване и карвинг и Спорт - лечебно плуване и кънки
на лед. Индивидуални курсове по английски и немски език, изобразително изкуство и
компютърна грамотност са посещавали 9 младежи с увреден слух от страната. В
периода 19 - 25 юни девет деца от Асоциацията на родителите на деца с увреден слух
вземат участие в Интегрирано еко-училище "В търсене на съкровището" в планина
Осогово. За децата и младежите с увреден слух от цялата страна АРДУС организира
два летни рехабилитационни лагера - на планина и на море. В периода 23 юни - 7 юли
се провежда летен планински лагер в село Огняново с участието на 28 човека - деца и
младежи с увреден слух, рехабилитатор и родители. По време на лагера е организирана
екскурзия до селата Лещен и Ковачевица, както и до град Гоце Делчев. В дните от 15
до 22 август членове на АРДУС вземат участие в рехабилитационния лагер в гр.
Поморие. Включват се 59 човека, от които деца и младежи с увреден слух,
рехабилитатори, ръководители, учители и родители. По време на престоя в Поморие, са
организирани посещения на изложение на пясъчни фигури в гр.Бургас, Тракийска
гробница, Музея на солта.
По оперативна цел 5. „Разширяване възможностите за трудова
заетост при хората с увреждания и включването им в различни програми за
осигуряване на подходящи работни места”.
През 2011 година продължи реализацията на Националната програма за заетост и
обучение на хора с трайни увреждания от Агенцията по заетостта. Програмата е
насочена към повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или
преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в
трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация
и за пълноценното им интегриране в обществото. Приоритетно се включват лица със и
над 71% намалена работоспособност; военноинвалиди; хора със сензорни увреждания;
хора с ментални увреждания. Работодателите разкриват работни места по Програмата
за срок от 24 месеца, като приоритетно се включват тези от тях, които са сключили
договор за финансиране по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания за
осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване
на работни места за хора с увреждания.
През 2011 г. по Програмата е осигурена заетост на 3 037 лица с трайни
увреждания, от които 1 563 лица са включени в нова заетост. Средномесечно са
работили 1 923 лица. Изразходвани са 6 545 509 лв. Агенцията по заетостта реализира
различни насърчителни мерки за заетост и обучение, регламентирани в Закона за
насърчаване на заетостта, които са ориентирани към конкретни целеви групи на пазара
на труда – безработни младежи, продължително безработни, хора с увреждания,
безработни жени, хора над 50-годишна възраст и др. През 2011 г. е осигурена заетост на
188 младежи с трайни увреждания, от които 132 лица са нововключени. Средномесечно
са работили 96 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната година).
Изразходваните средства са в размер на 190 287 лв. За наемане на безработни лица с
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трайни увреждания, включително военноинвалиди (чл.52, ал.1 от ЗНЗ) и за наемане
безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл.52,
ал.2 от ЗНЗ) реализацията е следната: през 2011г. е осигурена заетост на 2 326 лица с
трайни увреждания, от които 959 лица са нововключени. Средномесечно са работили 1
217 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната година). Изразходваните
средства са в размер на 2 941 111 лв.
За насърчаване развитието на собствен бизнес от лица с увреждания е разработена
Програма „Кредит без лихва за хора с увреждания”. Основната цел на Програмата е
осигуряване на равнопоставеност и създаване на условия за социално-икономическа
интеграция на хората с увреждания, чрез повишаване на конкурентноспособността им,
формиране на предприемаческа нагласа за стартиране и развитие на самостоятелен
бизнес. По Програмата на лица с увреждания (включително еднолични търговци, както
и кредитополучатели – юридически лица, в които съдружник е лице с увреждания), се
възстановяват лихвите по кредити, получени до 15.10.2008г., по Проект „Гаранционен
фонд за микрокредитиране”/П”ГФМ”/ на Министерство на труда и социалната
политика/МТСП/. През 2011 г. по Програмата „Кредит без лихва за хора с увреждания”
са възстановени лихвите на 98 лица с увреждания - кредитополучатели по Проект ГФМ
на МТСП. Изразходваните средства са в размер на 118 376 лв.
В изпълнение на стратегическата и оперативна цел на Министерство на труда и
социалната политика и през 2011 година Агенцията за хората с увреждания продължи
да изпълнява програмата „Интеграция на хората с увреждания”. За активни политики
през 2011 година от страна на АХУ са изразходвани 2 723 812 лева.
За финансиране на проекти на работодатели са изплатени средства в размер на
156 127 лева за наемане на 32 безработни лица с трайни увреждания в обичайна
работна среда. С цел осъществяване на ефективен мониторинг по изпълнение на
договорни задължения по проектите са извършени 129 проверки.
За финансиране на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания са изплатени 939 549 лева. Тази мярка е насочена към осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд, технологично обновяване на материално
техническата база, осигуряване на социални контакти, което от своя страна води до
увеличаване производителността на труда. Технологично обновени са 12
специализирани предприятия и кооперации, в резултат на което са подобрени
условията на труд в специализирана работна среда на 1530 лица с увреждания. С цел
осъществяване на ефективен мониторинг по изпълнение на договорни задължения по
проектите са извършени 127 проверки.
Към 31.12.2011 г. са финансирани 17 предприятия по методиката за оценка на
проекти със социална насоченост в размер на 575 717 лева.
Стартиралата през 2006 г. програма за финансиране на проекти за самостоятелна
стопанска дейност на хора с увреждания продължава да се радва на голям интерес и да
разширява полето си на действие, относно сферите на дейност на бизнеса на хората с
увреждания. Към 31.12.2011 г. са изплатени средства по сключени през 2010 г. 6
договора и 27 договора от 2011 г. за започване и развитие на самостоятелна стопанска
дейност от лица с трайно намалена работоспособност в размер на 364 049 лева.
Извършени са 138 проверки с цел осъществяване на мониторинг на договорни
задължения по проектите.
С цел откриване на нови работни места за лица с трайни увреждания са
подкрепени 29 предприятия, в резултат на което трайно са заети 1037 лица с
увреждания. През 2011 година са новорегистрирани 31 специализирани предприятия.
Търсещите работа лица с увреждания са една от приоритетните целеви групи на
всички схеми по ОП РЧР, чиято насоченост е интеграцията в заетостта на групите в
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неравностойно положение на пазара на труда. В същото време, по оперативната
програма са разработени и схеми, пряко насочени към осигуряване на заетост за хора с
увреждания. Такава схема е „Шанс за всички”. Тя е с бюджет от 1.1 милиона лева и
продължителност от 2010 г. до 2013 г. Тя цели оказване на подкрепа за социалното
включване на хора с увреждания чрез подкрепа за специализирани предприятия и
кооперации за хора с увреждания за предоставяне на обучения за придобиване или
повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на заетост за хората с
увреждания. Договорите с допустимите кандидати в лицето на специализираните
предприятия и кооперации за хора с увреждания по схемата бяха сключени през
декември 2011 г. Те са общо 14 на брой и реалното изпълнение на дейностите тепърва
предстои.
Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения реализира проект
„Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разтройства от аутистичния
спектър”, по който са обучени 20 младежи с аутистични разстройства. В резултат на
проекта 7 лица са стартирали 3-месечен стаж. Проектът е финансиран по програма
„ПРОГРЕС“ на Дирекция “Правосъдие”, Отдел „Равни права и социално включване на
ЕС“.
Към момента в централния офис на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране работят на постоянен трудов договор в обичайна среда две лица с
увреждания от общо 6-членен колектив. Осигурена е възможност за тяхната
професионална реализация.
В условията на финансово-икономическа криза и растяща безработица през 2011
г. Съюза на инвалидите в България насочва своите усилия към запазване на работните
места за хора с увреждания и предотвратяване на тяхното уволняване. Продължават
трудово-правните консултации и 49 работодатели и 471 работници (служители) са
подробно информирани относно правата на хората с увреждания при работа в обичайна
среда и защита от уволнение, за данъчните облекчения, предвидени в Закона за
корпоративно подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за
защита от дискриминация и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Експерти на СИБ вземат активно участие при разработването на Проект за дългосрочна
Стратегия за заетост на хората с увреждания – 2010 - 2020 год. съвместно с работна
група към МТСП, в изпълнение на Програмата на правителството на европейското
развитие, която се основава на принципите за равнопоставеност, залегнали в
препоръките на Съвета на Европа, добрите практики на държавите-членки на ЕС,
принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Стандартните
правила на ООН за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания.
Стратегията беше приета с Протокол № 25.2 на Министерския съвет от 29.06.2011 г.
Представители на СИБ участваха и в сформираната работна група за изготвяне на План
за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания (20112020 г.) за периода 2011-2012 г., приет от Правителството. Планът включва значителна
част от направените предложения на неправителствените организации на и за хора с
увреждания и окончателният му вариант е приет единодушно от членовете на
специално сформираната междуведомствена работна група. Проведени бяха срещи с
ръководствата на БТПП и АИКБ и се потвърди договореността за запазване при
възможност на работните места на хора с увреждания, наети на работа в техните преки
членове в страната. За всички установени от експертите на СИБ проблеми при наемане
на работа на лица със специфични възможности бяха уведомени своевременно
заинтересованите страни и съвместно се търси положителното им решение.
На 22.12.2011 година в град Бургас бе открит щанд за ръчно произведени изделия
от хора с увреждания, членове на Сдружението на надомните работници и на Съюза на
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инвалидите в България. С организирането на постоянен благотворителен базар с
изделия, изработени от хора с увреждания е дадена възможност на хората със
специфични възможности да изявят своя творчески потенциал и чрез продажбата да
бъдат осигурени средства за ново производство, с което ще се създадат и благоприятни
условия за развиване на социалното предприемачество сред хората с увреждания. Това
е добър пример, добра практика,която може да бъде приложена и в други градове, тъй
като независимо че издадените наредби от местните власти за разполагане на
преместваеми обекти за търговия съгласно Закона за устройство на територията и
изработваните и утвърждавани схеми за поставянето им са съответствие с изискванията
за достъпна среда, влизането в сила на предвидените в наредбата изисквания оказа
негативен финансов ефект върху хората с увреждания като блокира дейността им за
времето до обявяване на новите търгове и конкурси и в доста случаи те бяха във
финансова невъзможност да подновят дейността си съгласно новите изисквания, което
най-много се почувства в гр. София. Търговската дейност извършвана на пазарите
съгласно действащите наредби на общинските власти е един от разпространените
начини за реализиране на самостоятелна стопанска дейност от хората с увреждания и
им дава възможност да повишат доходите си, както и да бъдат подпомагани от
близките си при осъществяването й. Много от лицата с увреждания освен търговци са и
производители на предлаганите от тях стоки и продукти и тази им дейност освен че
повишава качеството им на живот допринася и за повишаване на личното им
самочувствие и е една възможност за социалното им включване. Именно поради това
експерти и сътрудници на СИБ продължават да оказват съдействие на лица с
увреждания за разясняване условията за наемане на търговски обекти на пазарите в
общините и да следят както за евентуални негативни промени в действащите
нормативни документи, така и за стриктното им спазване от страна на общинските
власти. През 2011 г. на 153 лица с увреждания са разяснени новите условия за наемане
на търговски обекти на пазарите в общините, като им се оказа и съдейсвие за
изпълнението на поставените изисквания.
През 2011 година седем трудово производителни кооперации за инвалиди
(ТПКИ) – членове на Съюза, печелят и реализираха бизнес и социални проекти,
финансирани от Държавния бюджет на Република България, чрез Агенцията за хората с
увреждания. Въведоха се нови линии със съвременно оборудване и технологии, което
доведе
до
повишаване
производителността
на
труда,
качеството
и
конкурентноспособността на произвежданата от тях продукция. Разкрити бяха нови
работни места за хора с увреждания, което доведе до намаляване на социалното
изключване на тези групи хора. Създадени бяха по-добри здравословни и безопасни
условия на труд, подобри се интериора на работните помещения, изградиха се модерни
санитарни възли, приспособени за хора с увреждания, което допринесе за гарантирана
работа на около 204 трудоустроени лица, работещи в ТПКИ. Обучението и
квалификацията на кадрите от ТПКИ е една от приоритетните задачи на ръководството
на НС на ТПК. Повишаването на квалификацията на кадрите е важен фактор както за
повишаване производителността на труда, така и за устойчивото развитие на
кооперациите, в които работят хора с увреждания. През 2011 г. Центърът за
професионално обучение /ЦПО/ към НС на ТПК провежда 4 краткосрочни курса и
обучителни семинара за повишаване квалификацията на председатели и специалисти от
ТПКИ. Съдържанието на обучението е ориентирано основно към разглеждане на
актуални въпроси, имащи значение за осъществяване на ефективен мениджмънт в
ТПКИ. Някои от обсъжданите теми са: „ОП „Развитие на човешките ресурси" - „Шанс
за всички" - представяне на схема за безвъзмездна помощ чрез открита процедура";
„Проблеми при разработване на проектите, финансирани от АХУ и от Европейските
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програми"; „Компютърни, информационни и комуникационни технологии" и др.
Придобитите знания от ръководителите и специалистите от ТПКИ им дават
възможност да отговарят на предизвикателствата на пазарната икономика, особено в
условията на икономическа и финансова криза. В курсовете са обучени 178
председатели и специалисти. Ползвани са собствени и бюджетни средства.
Асоциацията на родители на деца с епилепсия е осигурила 5 нови работни места
за лица с трайни увреждания.
По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в
общността. Развитие на алтернативните форми на услуги”.
По отношение оказването на методическа подкрепа при предоставянето на
социални услуги на хора с увреждания, през отчетния период Държавната агенция за
закрила на детето предоставя 22 писмени указания на лицензирани доставчици на
социални услуги за деца, изпратени са 13 писма и са осъществени 2 посещения на
действащи услуги във връзка с поискана от доставчиците методическа подкрепа.
Оказана е методическа подкрепа на лицензирани от ДАЗД доставчици на
социални услуги за деца, като са посетени две услуги „Център за социална
рехабилитация и интеграция” в гр. Троян и „Социално общежитие”, с. Нови Хан. Целта
на посещенията е да се обогати и развие капацитета на доставчиците на услугите при
прилагането на критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и постигане
на яснота по много въпроси, касаещи организацията на работа при предоставянето им.
От получената обратна връзка е видно, че методическата подкрепа на нов доставчик на
социални услуги, като форма на професионална подкрепа е изключително необходима
и полезна за тях.
През 2011 г. продължава реализирането на Националната програма „Асистенти на
хора с увреждания”, която е свързана с предоставяне на грижа в семейна среда на хора
с трайни увреждания, чрез осигуряване на заетост на безработни лица, които
предоставят качествени грижи в семейна среда на лица с увреждания и тежко болни
самотни хора. Целта е постигане на социална адаптивност в рамките на
съществуващата намалена работоспособност. Програмата оказва съществено влияние
върху намаляването на броя на настанените в специализирани институции хора с
увреждания чрез извеждането им в семейна среда и подпомага разкриването на работни
места в социални услуги. Основна цел на програмата е предоставяне на грижа в
семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез
осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти.
Дейността „Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за
облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания,
нуждаещ се от постоянни грижи. През 2011 г. по Програмата е осигурена заетост на
3 949 лични асистенти, които са полагали постоянни грижи за 3 950 хора с увреждания
или тежко болни лица. Средномесечно са работили 2 522 лица. Изразходвани са 5 996
771 лв.
В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България”, от месец юни 2010 г. ДАЗД, в партньорство с АСП и
МЗ, изпълняват проект „Детство за всички”. Целева група по проекта са деца с
увреждания, настанени в домовете за деца с увреждания и децата с увреждания над 3годишна възраст от ДМСГД. С активното участие на служители от отделите „Закрила
на детето” са извършени оценки на децата с увреждания, настанени в институциите,
както и оценка на желанието и възможностите на родителите на децата с увреждания да
поддържат контакт с тях. В рамките на проекта ще бъдат закрити 24 специализирани
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институции за деца с увреждания, чрез изграждане на услуги от резидентен тип и
съпътстващи социални услуги за децата с увреждания. През 2011 г. продължава
изпълнението на процеса на деинституционализация, чрез намаляване на капацитета и
закриване на специализирани институции за предоставяне на социални услуги. В
изпълнение на този процес беше предприето намаляване капацитета на един Дневен
център за възрастни хора с увреждания, три Дневни центъра за стари хора, един Център
за социална рехабилитация и интеграция, единадесет Социално учебно-професионални
центъра, закриване на два Дома за възрастни хора с физически увреждания с капацитет
85 места. Намален е капацитетът в 12 специализирани институции за възрастни хора с
увреждания със 187 места, както следва: 5 Дома за възрастни хора с умствена
изостаналост със 72 места, 2 Дома за възрастни хора с психични разстройства с 33
места, 2 Дома за възрастни хора с физически увреждания с 25 места, 3 Дома за
възрастни хора с деменция с 57 места.
С цел подобряване качеството на предоставяните услуги за възрастни хора с
увреждания през 2011 г. са открити 28 нови социални услуги резидентен тип с общ
капацитет 308 места, както следва: 13 Защитени жилища със 124 места, 1 Преходно
жилища с 6 места, 2 Наблюдавани жилища с 10 места, 11 Центъра за настаняване от
семеен тип със 160 места, 1 Кризисен център с 8 места. Увеличение на капацитета има
в осем Центъра за социална рехабилитация и интеграция, в един Дневен център за
стари хора и в седем Дневни центъра за възрастни хора с увреждания.
През отчетния период са открити 17 социални услуги за деца, от които 2 Центъра
за обществена подкрепа, 12 Центъра за настаняване от семеен тип и 3 Преходни
жилища. Общият им капацитет е 275 места. Увеличен е капацитетът на 14 социални
услуги за деца. Увеличението е общо със 128 места. Функциониращите към края на
декември 2011г. социални услуги за деца са 258, с общ капацитет 6 903 места
Броят на Защитените жилища за възрастни хора с ментални увреждания,
делегирани от държавата дейност, към 31.12.2011 г. е 89 с общ капацитет 788 места, в
това число 66 Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет
557 места и 23 Защитени жилища за възрастни хора с психични разстройства с
капацитет 231 места.
Разкритите през 2011 г. нови социални услуги за посочената целева група са 11, с
общ капацитет 98 места - 5 Защитени жилища за лица с умствена изостаналост с
капацитет 40 места и 6 Защитени жилища за лица с психични разстройства с капацитет
58 места.
Към 31.12.2011 г. броят на издадените удостоверения за вписване в Регистъра към
АСП е 428. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. регистрираните доставчици на
социални услуги са 211 бр. Общият брой на регистрираните доставчици на социални
услуги към 31.12.2011 г е 1082. Изготвeни са 11 методически указания по въпроси,
касаещи предоставяне на социални услуги в специализираните институции и социални
услуги в общността, както и дистанционно консултиране на 352 социални услуги по
управление и предоставяне на социални услуги.
Схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с
различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент”
и „Домашен помощник” – фаза 3” по ОП РЧР е насочена към осигуряване на достъпни
услуги за лица с увреждания и самотно живеещи хора. Тя е с бюджет от 22.2 милиона
лева и продължителност до края на 2013 г. По нея са сключени 131 договора с
доставчици на социални услуги, по които средногодишно грижа получават 5 000 лица с
увреждания и самотно живеещи хора. Схема „Алтернативи” е насочена към
предоставяне на услугата „Личен асистент” за тежко болни хора и хора с тежки
увреждания. Тя е с продължителност до 2013 г. и бюджет от 50 милиона лева. Към 31
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декември 2011 г. броят на обслужваните потребители на социалната услуга „Личен
асистент” е 9 462 лица, живеещи в 262 общини и 23 района (в Столична община).
Услугата се предоставя от 9 265 лични асистента.
По информация на Националното сдружение на общините в Република България
през 2011 са разкрити 37 социални услуги, които се управляват от неправителствени
организации. Подобрени и развити са 122 дневни форми за извършване на социални
услуги – дневни центрове за социална рехабилитация и интеграция. Преструктурирани
са 8 специализирани институции с цел трансформирането им в различни видове
социални услуги в общността. Изградени са 42 защитени жилища за лица с ментални
увреждания, с множество увреждания, включително и сляпо-глухи с капацитет 307
места. Проведени са 99 обучения с цел развитие уменията на персонала за прилагане на
индивидуален подход, в които са обхванати 1006 лица. Проведени са 139 семинара за
повишаване квалификацията на персонала за предоставяне на качествени грижи на
хората с увреждания, в които участие са взели 1054 човека.
В Столична община са проведени конкурси за предоставяне управлението на
следните социални услуги за лица/ деца с увреждания от външни доставчици - Център
за обществена подкрепа „Св. София” - Фондация „За нашите деца” (В центъра се
осъществяват дейности по превенция на изоставянето на деца с увреждания в
специализирани институции, реинтеграция и деинституционализация на деца от
специализирани институции, социална работа с деца с увреждания, консултиране и
подкрепа на родители на деца с увреждания, психологическо консултиране и т.н),
Дневен център за възрастни с психични увреждания - Фондация „Глобална инициатива
в психиатрията”, Дневен център за възрастни с психични увреждания - Фондация
„Глобална инициатива в психиатрията”, Център за социална рехабилитация за деца в
риск „Нов старт” - Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА”, Център за
настаняване от семеен тип - Сдружение „Дете и пространство”, Център за настаняване
от семеен тип за деца с интелектуални затруднения -Сдружение „Дете и пространство”,
Център за социална интеграция и рехабилитация на хора с увреждания - Сдружение
„Център за психологически изследвания”. Разкрит е Център за социална рехабилитация
и интеграция за лица със зрителни увреждания и шест броя Клуб на инвалида и
пенсионера в различни райони на Столицата. Закрит е Дом за деца „Христо Ботев” и е
разкрит Център за обществена подкрепа „Бъдеще” в сградата на дома. Разкрита е
социална услуга Защитено жилище за хора с психични разстройства.
През 2011 година Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения
откри Център за настаняване от семеен тип в Разлог. В общините Горна Оряховица,
Лясковец и Велико Търново БАЛИЗ предоставя услугата „съботно-неделна грижа”. В
Добрич стартираха дейностите по проект за домашни почасови грижи за хора с
интелектуални затруднения, както и пилотна програма за краткосрочно настаняване на
лица с интелектуални затруднения. В град Бяла Слатина се изпълнява мобилна
социална услуга за семейството. През 2011 г. БАЛИЗ проведе 15 обучения на
специалисти, работещи с хора с увреждания.
В областта на социалните услуги и през 2011 г. от страна на Съюза на инвалидите
в България, акцентът е поставен върху изплащането на целевата помощ за придружител
на трудноподвижни и тежкоболни хора, регламентирана с чл. 53 на ППЗИХУ и
договора между СИБ и АХУ. Продължава да се провежда обучение за работа с
програмния продукт по чл. 53 от ППЗИХУ. Допълнена е създадената база данни на
всички правоимащи, които са подали и получили целевата помощ за придружител през
2011 години. Общо на 18 590 трудноподвижни хора с трайно намалена
работоспособност, нуждаещи се от чужда помощ, е изплатена целева помощ за
придружител на обща стойност 855 140 лева. През 2011 г. са разгледани 66 молби за
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отпускане на парични помощи от СИБ за лечение и лекарствени средства,
необслужвани или частично обслужвани от НЗОК и на 61 души са раздадени парични
помощи. Общата стойност на отпуснатите парични помощи за периода е 17 036 лева.
Общо 315 хора с увреждания са получили информация или консултация по телефона,
97 души консултации за правата и облекченията на хората с увреждания, произтичащи
от ЗИХУ и от ЗСП. Общо са обслужени 451 хора с увреждания. От регионалните
структури на СИБ са предоставени услуги /материална помощ – хранителни продукти,
облекло, обувки и хигиенни материали и консултантски услуги/ на 169 325 души на
стойност 1 549 142 лв. остойностени по средни пазарни цени. Общо през 2011 г.от
Централно управление и регионалните и местни структури на СИБ е оказана социална
помощ и извършени социални услуги на 343 893 лица с увреждания и членовете на
семействата им, които остойностени по актуализираната вътрешна Наредба на СИБ
възлизат на 3 426 100 лв.
Съюзът на инвалидите - регионална организация Видин, като партньор на община
Видин по проект финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" през 2011 година участва в създаване на Дневен център за възрастни с
увреждания. Центърът ще предоставя пълен пакет социални, психично-здравни и
консултантски услуги и храна. Приоритетно от услугите на “Дневния център” ще се
ползват възрастни с увреждания, запазили активното си отношение към социалния
живот, които могат да оказват активна подкрепа на обществото и особено на
общността.
В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически
увреждания при РО на СИБ в Шумен са обслужени 83 души, в Дневен център –
Кърджали – 31, в Габрово – 87 и във Видин – 95. През 2011 г. столичната организация
на СИБ взема дейно участие при актуализирането на Наредба за предоставяне на
социалната услуга „Асистент за независим живот” - социална услуга, която засега е
единствената по рода си в страната на общинско ниво.
По оперативна цел 7. „Осигуряване на равни възможности за спорт,
отдих, туризъм и участие в културния живот”
През учебната 2010/2011 година около 103 550 ученици от общообразователните и
специалните училища в страната участват в 16 спортни прояви, регламентирани в
Националния спортен календар на Министерство на образованието, младежта и
науката. Проведени са 60 национални и международни олимпиади, състезания и
конкурси в областта на науката, изкуствата и спорта по Програмата с мерките за
закрила на деца с изявени дарби, в които са участвали и деца със специални
образователни потребности. По Програмата са обхванати 53 деца от държавни училища
към Министерството на образованието, младежта и науката. С оглед осигуряването на
условия за практическа специализирана подготовка на ресурсните учители за
провеждане на занимания по физически упражнения и спорт с учениците със
специални образователни потребности, и преди всичко с учениците с физически
увреждания, които се обучават интегрирано в общообразователна среда, директорите
на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални образователни потребности са предприели действия за
провеждане на обучение на ресурсни учители за повишаване на уменията им в областта
на адаптираната физическа активност със съдействието на Българската параолимпийска
асоциация и на специалисти от Националната спортна академия „Васил Левски”, гр.
София.
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Във връзка с развитие и подпомагане на проекти за спорт на хора с увреждания и
техни организации, по пилотната програма на Министерство на физическото
възпитание и спорта, „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” в направление
„начално обучение, индивидуални и групови занимания за хора с увреждания” са
финансирани 20 проекта, в които са обхванати 446 лица с увреждания. Ангажирани са
70 специалиста, които са провели 4 265 занимания. Извършени са 32 проверки на
организации с цел осъществяване на мониторинг по изпълнение на поети задължения
по проектите. Организирани са 4 съвместни спортни прояви между ученици от
общообразователни и специализирани училища с над 250 участника. През 2011 година
в програмата за закрила на деца с изявени дарби са обхванати 20 деца с физически
увреждания и 10 деца със сензорни увреждания. Чрез предоставяне на график за
ползване на спортни обекти и съоръжения достъпни за хора с увреждания от МФВС на
Българската параолипийска асоциация (БПА) и Спортната федерация на глухите в
България (СФГБ), 4 000 състезатели в 20 спорта са упражнявали подготвителна
състезателна дейност. Проведени са 25 състезания от БПА, в които участие вземат
2 218 участника и 17 от СФГБ с 886 участника. Организирани и проведени са 6
състезания - ученически игри за учениците от специалните училища, в които участват
350 участника в 10 вида спорт. През 2011 година са подготвени 146 български
представители, които са взели участие в международни състезания. Министерство на
физическото възпитание и спорта осигурява и връчва 33 парични награди за постигнати
призови класирания през годината по предложение на БПА и СФГБ.
Във връзка с развитието и подпомагането на проекти за изкуство, култура и спорт
на хора с увреждания и техни организации от Агенцията за хора с увреждания са
финансирани 13 проекта на неправителствени организации с цел преодоляване на
социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото, в
които са обхванати 2 870 лица с увреждания. В процеса на изпълнение на проектите са
извършени 37 проверки.
По инициатива и с активното участие на местната власт през 2011 г. са
организирани 147 съвместни културни прояви между ученици от общообразователни и
специализирани училища, 62 деца са обхванати в програмата за закрила на деца с
изявени дарби.
Независимо, че постигането на тази цел изисква значителни ресурси и усилия на
организациите, които ги осигуряват и въпреки влошените икономически и финансови
условия, повече от 20% от сформираните в общинските структури на СИБ - 148 състава
на художествената самодейност през 2011 г. са с публична изява.
С мащабност на национално равнище отново се открояват проявите в Перник,
където през месец юли в кв. „Църква” се провежда Петият републикански многожанров
фестивал за хора с увреждания под патронажа на кмета на общината. В него участват
над 1000 активни представители от страната и някои балкански страни. Освен
фолклорни и певчески формации на сцената се представят изпълнители на гъдулка,
гайди, китара, на родопски песни, драматизации, както и обредни ритуали. В специален
кът е подредена изложба на приложници, както и картини рисувани с уста. С добри
постижения се отличават самодейците от Габрово, Пазарджик и Бургас. Регионалната
организация в Габрово участва в традиционните празници на хумора. Изложби на
кулинарното и приложно изкуство организират РО “Св. София”, РО - Бургас и др. На 8
октомври се провежда 9-тият регионален фестивал на хората с увреждания –
Пазарджик, организиран от регионалната организация на СИБ – Пазарджик, както и
ежегодният фестивал-надпяване в Брацигово. Общо за страната участниците в тези
мероприятия надхвърлят 1800 души. Масови туристически излети и екскурзии
провеждат както РО “Св. София” – над 50, включително и задгранични, така и
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регионалните организации в страната. Общо участниците в тези прояви са повече от 9
000 члена на СИБ и придружители.
През 2011 година БАЛИЗ финансира 2 проекта за преодоляване на социалната
изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото. Обхванати са 40
лица с увреждания, а активно участие вземат 70 участника. Във връзка с осъществяване
на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите са извършени 26
проверки. През отчетния период БАЛИЗ организира 4 съвместни културни прояви
между ученици от общообразователни и специализирани училища, както и студенти –
доброволци в Кърджали, Пловдив, Шумен.
През 2011 година Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение е
финансирала един проект за преододоляване на социалната изолация на хората с
увреждания и тяхната интеграция в обществото, в който са обхванати 22 лица с
увреждане, а други 82 са взели активно участие в културни прояви. Осем младежи с
увреден слух участват в проект „Младежка предприемаческа борса” реализиран от
Фондация ”Каузи”. През 2011г. АРДУС организира за деца, младежи и родители
посещение на представленията „Островът на съкровищата” и „Карлсон, който живее на
покрива” в Младежки театър „Николай Бинев”. През месец декември АРДУС
организира коледно тържество - „Бал с маски” за децата и младежите с увреден слух.
Организиран е конкурс за най-добър маскараден костюм и изпълнение. В периода 21 22.01.2011г. в гр.София се провежда международна среща с участието на УС на
АРДУС, родители на деца с увреден слух и УС на FEPEDA. На срещата присъстват
представители от Финландия, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Франция и
Германия. Организациите, членуващи във FEPEDA, представят дейността си и
споделят своя опит и практики в сферата на образованието и социалната политика.
Обсъдени са бъдещите инициативи на федерацията – субтитриране на телевизионни
предавания, начини за улесняване на хората с увреден слух при използване на
съвременни технологии в телекомуникациите. На 12.03.2011 г. е проведен обучителен
тренинг за родители - „Контрол и управление на стреса”. За младежите с увреден слух
на възраст 17 - 25 години е проведен обучителен тренинг на тема „Вземане на решение
– същност, области на приложение и стилове, анализ на ситуации и проблеми,
формулиране на ясни цели”. Между 1-ви и 5-ти юни представители на АРДУС вземат
участие в обучителен тренинг озаглавен “EVS for future”, организиран от полската
фондация на родителите на деца с увреден слух “ECHO”. Изпратени са трима
представители в Полша, които се включват като участници в обучението. През месец
юни представител на АРДУС получава сертификат за участието си в 10-я конгрес на
Федерация на аудиологичното общество в Европа, който се провежда в гр. Варшава
/Полша/. По време на конгреса са представени доклади от цял свят. Засегнати са теми,
като кохлеарна имплантация, слухово-речева рехабилитация, консенсус за скрининг
програма в училищната възраст, различни методи за диагностика и терапия на слухов
дефицит и др. В началото на месец юли е проведена среща с една от партньорските
организации от Обединеното Кралство - „Кралски национален колеж за слепи”. Гости
са г-н А. Ленъкс и Ш. Куук. На срещата се обсъждат сходни и бъдещи съвместни
дейности. През месец август в Турку, Финландия е проведена семейна среща на всички
страни членки на ФЕПЕДА, където семействата на деца с увреден слух имат
възможност да обменят опит. От българска страна участие вземат две семейства.
В началото на 2011 година приключва проектът „Интерактивни образователни
техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден
слух - Патиланско Царство”. През вторият етап от проекта дейностите са свързани с
развиването на ключовата компетентност „Общуване на роден език” от деца с увреден
слух и чуващите им връстници в училище. Проектът приключва с организирането на
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изложба. Участниците се представят с пана и колажи, чрез които изпращат послания
към чуващите си връстници.
През 2011 година АРДУС реализира проект по програма „Младежта в действие“.
Общо участници са 16 младежи с увреден слух на възраст между 16 и 25 години от
България и Испания. Този успешен международен младежки обмен се осъществява в
периода 25 юни – 2 юли на Мальовица. Основни теми в проекта „Живей в зелено“ са
опазване на околната среда, планински туризъм, ориентиране, оказване на първа помощ
и др. Обучителната част от програмата, както и заниманията на открито са ръководени
от двама опитни планински водачи. През 2011 г. са спечелени два проекта, чиито
дейности стартират през изминалата година. Първият проект е VIOLET: Let Violence
Go! Целевата група на VIOLET включва деца със сензорни увреждания на възраст
между 10 и 14 години и младежи от 15 до 19 години, които посещават масови и
специализирани пансионни училища в България и Великобритания. Проектът е с
продължителност 2 години и се очаква да приключи през януари 2013 година.
Финансирането се осъществява с подкрепа на Европейската комисия, в лицето на
главна дирекция „Правосъдие и вътрешни работи” и програма ДАФНЕ III. Вторият
проект е “Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired
Young People”, финансиран от Програма „Учене през целия живот”, секторна програма
Леонардо Да Винчи, дейност „Мобилност”. Основната му цел е повишаване качеството
на социалното включване на хората с увреден слух на пазара на труда и техния
“социален капитал”, посредством практическо обучение за придобиване на умения в
реална бизнес среда.
Ръководството на НС на ТПК разработва за 2011 г. цялостна програма за
рехабилитация и отдих на хората с увреждания от ТПКИ, като предварително е
изготвен график за провеждането й. Тя се реализира в почивните бази на Съюза, които
предлагат необходимите за целта условия, а именно: Националния профилактичновъзстановителен център „Жеравна", гр. Банкя; хотел „Ропотамо", гр. Приморско; и
хотел „Люляк", Старозагорски минерални бани. За укрепване здравословното
състояние на трудоустроените член-кооператори се изпълняват комплексни физиопрофилактични програми, включващи климатолечение, лечебна физкултура, планински
туризъм, дозирано ходене. Осигурено е денонощно медицинско обслужване от лекар и
медицинска сестра с наличието на необходимите медикаменти. Програмата обхваща
около 330 лица от ТПКИ, на които са извършени и профилактични прегледи от лекари
специалисти. За реализиране на програмата са използвани собствени и бюджетни
средства.
Със съдействието на Асоциацията на родители на деца с епилепсия е осигурен
курс по специална програма по карате на 7 лица с епилепсия.
По оперативна цел 8. „Повишаване степента на информираност на
обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна
в обществените нагласи спрямо тях”.
През ноември 2011 г. Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри схема
„Съпричастност” с бюджет 5 милиона лева и продължителност 2012-2014 г. В рамките
на схемата ще бъде подкрепено изграждането или развитието на Центрове за подкрепа
на хора с увреждания, част от чиито дейности ще бъдат свързани с реализация на
информационни кампании за запознаване на обществеността с потребностите на хората
с увреждания и за превенция на уврежданията, дейности за работа със средата –
изграждане на отношения с хората с увреждания, информационни кампании и
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популяризиране на проблемите, мерките за социално включване, възможностите на
реализираните социални програми, мотивиране и привличане на работодатели,
социални предприятия и др., създаване на модели на сътрудничество на местно и
регионално ниво между заинтересованите страни в процеса на интеграция на хората с
увреждания и др. В резултат от изпълнението на схемата се очаква да бъдат създадени
не по-малко от 15 центъра за подкрепа на хора с увреждания и не по-малко от 2 000 000
души да бъдат обхванати от информационни кампании за запознаване на обществото с
проблемите и потребностите на хората с увреждания. Схемата все още не е стартирала,
като се очаква това да стане до края на месец март 2012 г.
През 2011 г. от Агенцията за социално подпомагане е проведено обучение на тема
„Нови подходи и методи на работа при предоставяне на социални услуги за уязвимите
групи”, по време на което са обучени 24 социални работници от дирекции „Социално
подпомагане” на територията на гр. София, които осъществяват и прием на клиенти с
увреждания във фронт-офисите (приемните) на дирекциите. С Решение № РД 09/004 от
17.06.2010 г. за втори път е открита процедура по реда на Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки, с предмет „Обучение на социални работници за
индивидуална социална работа с потребителите и с техните семейства и обучение на
социални работници за изготвяне на индивидуални планове на потребителите на
социалната услуга „Личен асистент”. Процедурата е прекратена, но независимо от това,
индивидуалните планове на потребителите се изготвят в съответствие с Методиката за
предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” и в указаните срокове.
Индивидуалната социална работа със семействата на потребителите се провежда,
съгласно плана за дейностите. При извършване на дейностите социалните работници
прилагат придобития опит от реализацията на Проект „Социална услуга за качествен
живот – фаза 1”, както и своя професионален опит. През 2011 г. обучените социални
работници от отделите „Хора с увреждания и социални услуги” (ХУСУ) са 142.
Отделно от тях по време на проведено през 2011 г. обучение на тема „Оценка на
потребностите и оценка на качеството на социалните услуги” са обучени 13 социални
работници от отдели ХУСУ, а в обучение на тема „Деинституционализация и областни
стратегии за социални услуги” – 16. През 2011 г. е проведено обучение на 17 началник
отдели „Хора с увреждания и социални услуги”. Обучението е на тема „Добър
мениджър”. В периода от 23.03.2011 г. до 24.03.2011 г. в София се проведе
Заключителна конференция за популяризиране на резултатите от Проект „Социална
услуга за качествен живот – фаза ІІ”, като приблизителният брой на участниците е
около 300 души.
През отчетния период Асоциацията на родители на деца с епилепсия организира
провеждането на информационни кампании „Другата страна на епилепсията” и кръгла
маса на тема”Стандарти на живот на хората с епилепсия в Европейските страни” под
Патронажа на Здравната комисия към 41-то народно събрание. Участие във форума взе
и Изпълнителният директор на Световното бюро по епилепсия. Присъстваха 91
участника, включително и национално представителните организации.
През 2011 година БАЛИЗ организира и проведе 17 информационни кампании във
връзка с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, спортни изяви и
пикник със студенти доброволци. Проведени са дискусии, свързани със
самозастъпничеството, подкрепа на родители на деца с увреждания, дискусии и лекции,
свързани с равното право на труд, адекватен стандарт на живот, достъпна архитектурна
среда, свобода и сигурност. Изработени и разпространени са 5000 броя информационни
материали/ брошури, флаери, дипляни/ във връзка с Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания.
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Във връзка с осигуряването на широка обществена подкрепа на дейностите, които
се предприемат за реализиране на Стратегията за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания 2008 – 2015 г., чрез провеждане на информационни кампании
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) реализира редица
мероприятия. Наред с работата по нормативната база КНСБ тясно си сътрудничи със
Съюза на инвалидите в България по отношение на изготвянето и приемането на
стратегически документи, какъвто е Дългосрочната стратегия за заетост на хората с
увреждания 2011-2020 г., както и по други програми, планове и дейности, които са
насочени към по – пълна интеграция на хората със специфични възможности. КНСБ
продължава да е активна и ангажирана в НСИХУ и други трипартитни органи с
експертни позиции по проблемите на хората с увреждания. Конфедерацията
аргументира и подкрепи усилията на организациите на и за хора с увреждания,
насочени към ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания. Експерти на КНСБ консултират хора с увреждания относно правата им, по
реда, условията, процедурите и сроковете за реализирането им. Организацията
съдейства за решаването на поставени пред нейното ръководство проблеми и молби,
включително и от хора с увреждания, като при необходимост препраща отделни случаи
към компетентните институции. През м. декември 2011 г. КНСБ и СНЦ
„Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов, организираха Благотворителна
коледно-новогодишна изложба в Централния военен клуб под патронажа на
Министерство на културата и с медийното партньорство на БНТ и БНР. На изложбата
деца с увреждания представиха книгата „Чудеса” със съставител г-жа Румяна Кралева,
която съдържа техни стихове и рисунки, като средствата от продажбата на книгата са
предоставени на Комплекса за социални услуги „Къща на игрите” в с. Дълбок дол, общ.
Троян. Средствата от продажбата на книгата „Ако си дал” на Иля Велчев и част от
средствата от картините на Милена Велчева също са предназначени за изплащане на
стипендии на деца на работници, загинали при трудови злополуки.
За поредна година Синдикатът на българските учители към КНСБ проведе
Коледната инициатива „Различни, но заедно”, организирана съвместно с Арт център
„Кърнолски” с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката,
Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към Столична община, Регионалния
инспекторат по образование, гр. София, БЧК и др. и под патронажа на кмета на София
– г-жа Йорданка Фандъкова. Изпълнителите, сред които и деца в неравностойно
положение и деца-бежанци бяха аплодирани от възпитаниците на дома за деца, лишени
от родителска грижа „Асен Златаров”, от училището за деца с увреден слух „Проф. д-р
Дечо Денев” и от кризисния център за деца, пострадали от насилие „Вяра, надежда и
любов”. Въпреки трудностите и през 2011 г. КНСБ, съвместно със СНЦ
„Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов”, с подкрепата на МТСП и
дългогодишни дарители продължи да реализира проекти, станали традиция за
организацията, каквито са Детският етнофестивал с международно участие и
обществените трапезарии през зимните месеци на годината за подпомагане с топъл
обяд на лица с увреждания, лица с минимални доходи или без, скитащи и бездомни.
Продължи и благородната инициатива за изплащане на месечни стипендии на деца на
работници, загинали при трудови злополуки, като към м. декември 2011 г. 31 деца до
18-годишна възраст получават парично подпомагане от сдружението.
НФРИ организира през м.октомври Международен форум „Правото на труд – път
към достоен живот” в гр.София, на който участие взеха над 80 участници, и 6
информационни кампании с подкрепата на Община Враца, Столична община, Община
Пловдив, Община Ямбол, Община Ловеч и Община Шумен, в които се включиха 144
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участници, в периода 17 май – 17 юни 2011 под надслов „Предизвикателствата за
социално включване чрез заетост на хората с увреждания”.
През месец март е издаден поредният 21 брой на Бюлетина на АРДУС. Целта е
обмяна на информация и споделяне на натрупан опит от специалисти и родители в
обучението на децата младежите с увреден слух. На 12.03.2011 г. в София се проведе
премиерна прожекция на филма „Патиланско Царство”, реализиран по проект
„Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в
интегрирана среда на деца с увреден слух – Патиланско царство”, на която присъстваха
родители и специалисти – сурдопедагози. На 13.01.2011 г. децата с увреден слух от 8 до
13-годишна възраст взеха участие в предаването „Яко” по „Канал 1” на БНТ. На 1-ви
декември 2011 г., Янка Трачук, студентка в НБУ, представи първата си самостоятелна
изложба с подкрепата на АРДУС. Информация за дейността на АРДУС се публикува на
сайта на организацията и на страницата във Facebook и статии във вестниците „Кураж” и „Тишина”.
През 2011 година продължи обучението на членовете на СИБ за работа с
предоставената им електронна техника, което улеснява пряката и обратна връзка със
структурите по места. Всяко тримесечие в Централно управление на организацията се
получават обобщени отчети за работата на регионалните и общински структури и за
възникналите проблеми в социалното обслужване на хората с увреждания. Продължава
ежемесечно до всички структури на СИБ да се изпраща Информационен бюлетин с
консултации по измененията в нормативната уредба и намерения за нейното
изменение, информация за обявени конкурси за социални и инвестиционни проекти и
резултати от приключили проекти, съобщения от организационен характер, резултати
от приключили проекти, международно сътрудничество. Печатното издание на СИБ
вестник “Кураж” достига до голям брой хора с и без увреждания и предоставя трибуна
за читателите. На страниците му се публикуват всички нормативни документи по
социални проблеми в специално приложение - Библиотека “Кураж”. Обществеността се
информира широко за всички проекти с участие на СИБ на общинско, регионално и
национално равнище. В чест на своята 20-годишнина изданието на СИБ вестник
"Кураж" – вече списание "Кураж", през 2011 г.обяви втория конкурс за Национална
литературна награда "Кураж". Продължи поддържането на интернет страницата на
СИБ, където се побликуват изданията на сп. "Кураж", информационния бюлетин,
издаван от СИБ и новини, имащи отношение към дейността на СИБ и сродните ни
организации.
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