ГОДИШЕН ДОКЛАД
за 2013 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности
за хората с увреждания 2012 – 2013 г.
С Решение по Протокол № 23 от заседанието на 13 юни 2012 г. Министерският съвет
прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2012
– 2013 г. В изпълнение на т. 4 от Решението на Министерския съвет по протокол № 48 от
20.12.2007 г. за приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с
увреждания 2008 – 2015 г., е изготвен годишният доклад за 2013 г. за изпълнението на
Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2012 –
2013 г.
През 2012 година бе актуализирана Стратегията за осигуряване на равни възможности
за хората с увреждания 2008 – 2015 г., съобразно новостите в националното
законодателство, стратегически документи, синхронизирана е с новата „Европейска
стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.: Подновен ангажимент за
Европа без бариери” на Европейския съюз, както и с 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.
През 2013 г. стартира изпълнението на дейности, заложени в Плана за действие,
съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики
в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата
на хората с увреждания (2013-2014 г.), приет с Решение № 868 от 19 октомври 2012 г. от
Министерския съвет:
- Идентифициране на ключовите области, нуждаещи се от правна реформа и
предприемане на последователни стъпки по въвеждане на изискванията на Конвенцията;
- Определяне и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг
по прилагането на конвенцията, с ясно определени функции, задачи и отговорности на
ангажираните институции;
- Изграждане на капацитет сред държавни служители и експерти от различни сфери за
правилно прилагане разпоредбите на Конвенцията;
- Широко популяризиране на принципите на Конвенцията сред обществеността и
включване на гражданското общество в процеса на нейното прилагане;
- Осигуряване на периодично актуализиране на дейностите по изпълнение на
Конвенцията и мониторинг на прилагане разпоредбите на Конвенцията.
За първи път през последните години в Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. за хората с увреждания по програма “Интеграция на хората с
увреждания” са заложени 12.4 млн. лева повече в сравнение с 2013 г.
Планът за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за
2012 – 2013 г. съдържа осем оперативни цели, които са насочени към подобряване
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.
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 2013 г., Народното събрание
задължи всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да заделят средства за
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания: „Първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 предвиждат в рамките на определените
капиталови разходи по бюджета си за 2013 г. средства за реализиране на енергоспестяващи
мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с
увреждания”.
През 2013 г. Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) участва активно и
предостави експертни становища по проектите на: Концепция за промени в националното
законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания по отношение на достъпността на архитектурната среда,
Концепция за промени в нормативната уредба, свързани с прилагането на чл. 11 от
Конвенцията, Концепции за промени в нормативната уредба във връзка с прилагане на чл.
12 от Конвенцията – равнопоставеност пред закона, Концепция за свобода на
придвижването и националност и Концепция за промени в нормативната уредба в
съответствие с чл. 19 от Конвенцията.
В Закона за авторското право и сродните му права в чл. 24, ал. 1, т. 10, е
регламентирано хората с увреждания да могат свободно без заплащане на възнаграждение
да възпроизвеждат вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг
аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба. На 28 юли 2013 г. България се
присъедини към Договора от Маракеш на Световната организация по интелектуална
собственост за улесняване достъпа до публикувани произведения на незрящи и лица с
увредено зрение или други визуални увреждания, които не им позволяват четене на печатни
публикации. Договорът ще бъде ратифициран и ще стане част от нашето законодателство
до края на 2014 г.
По Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” са
предоставени средства в размер на 800 000 лв. за Министерството на образованието и
науката (МОН), Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на
културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС) за изграждане на рампи,
асансьори, платформи, адаптирани санитарни възли и ремонт на прилежаща
инфраструктура. В изпълнение на програмата, за специалните училища са осигурени
средства за осъществяване на следните дейности, свързани с изграждането на достъпна
среда: изграждане на 4 асансьорни уредби в 4 специални училища – 3 помощни училища и 1
училище за деца с нарушено зрение, изграждане на 3 адаптирани санитарни възли за хора с
увреждания в 3 специални училища, ремонт на прилежаща инфраструктура в 1 специално
училище, изграждане на платформени съоръжения в 2 специални училища и изграждане на
рампа в 1 специално училище.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) отговорността на министъра на регионалното развитие по чл. 169, ал. 2 за
определяне на изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания, се промени и се възложи на министъра на инвестиционното проектиране. Със
същия закон бе направено и изменение на Закона за интеграция на хората с увреждания
(ЗИХУ). В него отговорността на министъра на региналното развитие и благоустройството
по чл. 33 за разработване на нормативни актове, норми нормативи за урбанизираните
територии, сградите, съоръженията и техните елементи и адаптирането на съществуващите
сгради за обществено ползване бе възложена на Министерството на инвестиционното
проектиране (МИП). Вследствие на това отговорността за разработване на механизъм за
реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво вече е
отговорност на ресорния министър. МИП разработи проект на Концепция за промени в
националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по отношение на достъпност на
архитектурната среда, който е предварително съгласуван още в рамките на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството с голям брой заинтересовани страни:
Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за хората с
увреждания (АХУ), Университета по архитектура, строителство и геодезия, Камарата на
архитектите в Република България, Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания (НСИХУ), Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на
икономиката и енергетиката (МИЕ), Министерството на финансите (МФ), Центъра за
психологически изследвания, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА
„ГИТ“), Министерството на транспорта, инвестиционните технологи и и съобщенията
(МТИТС), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Агенцията по
заетостта (АЗ) и ММС.
По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. (ОПРР) към
Министерството на регионалното развитие, в процес на изпълнение са голям брой проекти,
включващи мерки за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания. През 2013
г. бяха изпълнени следните дейности/ проекти по ОПРР с цел осигуряване на достъпна
архитектурна среда, а именно:
- ремонт/реконструкция/обновяване на образователни институции – детски ясли и
градини, основни и средни училища и университети;
- ремонт/реконструкция/обновяване на бюрата потруда
- ремонт/реконструкция/обновяване на културна инфраструктура – културни центрове,
театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот;
- ремонт/реконструкция/обновяване на административни общински сгради;
- ремонт/реконструкция/обновяване на градска среда;
- реконструкция и ремонт на държавни и общински лечебни заведения;
- преструктуриране на домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години;
-изграждане на центрове за настаняване от семеен тип, както и
изграждане/ремонт/реконструкция и обновяване на сграден фонд за защитено жилище;
- ремонт/реконструкция/обновяване на туристически атракции (природни, културни и
исторически обекти);
- подобряване на общата достъпност на системите за масов градски транспорт.
По Оперативна програма „Регионално развитие“, по проекти за образователна
инфраструктура, през посочения период бяха изградени 60 рампи за хора с увреждания, 4
санитарни помещения, 2 платформи, 3 специализирани софтуера за обслужване на хора с
увреждания и един метален парапет. По схеми за изграждане и подобряване на социална
инфраструктура - 2 асансьора и 9 рампи за хора с увреждания. По схеми за културна
инфраструктура - един платформен лифт и една рампа за хора с увреждания, по схеми за
здравна инфраструктура бяха изградени една платформа за хора с увреждания и е
извършена реконструкция на съществуващ ансансьор. По схема за създаване и промотиране
на иновативни културни събития - 11 рампи за хора с увреждания и 1 санитарно
помещение. По схеми за подобряване на градска среда - един вертикален подемник, 8
външни платформи, 7 рампи за хора с увреждания, доставени и монтирани са 3 комплексни
съоръжения за игра и на деца с увреждания, създадена е достъпна среда за хорас
увреждания на улици и паркове. По схеми за подобряване на туристическата
инфраструктура бяха изградени 7 рампи за достъп на хора с увреждания до туристически
атракции, доставена и монтирана е една стълбищна платформа и 3 асансьора. Израдена е
една рампа с площадка за наблюдение, осигурен е един електромобил и е реконструиран
подлез със създадени подходи за хора с увреждания.
Сред приоритетните проекти на Министерството на културата по Оперативна
програма „Регионално развитие”, по която е бенефициент, са такива за реконструиране,
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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ремонтиране и адаптиране на сгради на държавната културна инфраструктура и обекти от
национално значение, насочени към осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората
с увреждания. През отчетния период стартира или приключили изпълнението на следните
проекти: „Възстановяване и опазване на църква „Св. Георги” в с. Арбанаси”,
„Префасадиране и преустройство на Драматичен театър „Адриана Будевска”, гр. Бургас”,
„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на
религиите, гр. Стара Загора”, „Основен ремонт и преустройство на Национален музей на
българското изобразително изкуство”, „Строителство, рехабилитация и модернизация на
сградата на Русенската опера”, „Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст.
Бъчваров” – гр. Варна”, „Модернизация на сградата на Националното училище за
музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – гр. Пловдив”, „Ремонт и рехабилитация
на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – гр.
София”, „Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Опернофилхармонично дружество – гр. Русе”, „Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното
пространство на Националния политехнически музей – гр. София”, „Реконструкция и
обновяване на Сатиричен театър „Алеко Константинов” – гр. София”, „Ремонт и
модернизация на сградата на Оперно-филхармонично дружество – гр. Бургас”, „Ремонт,
реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Национално
училище за музикално и сценично изкуство „Панчо Владигеров” – гр. Бургас”,
„Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс
„България” – гр. София”, „Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей „Св. София”,
„Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска”, „Възстановяване, експониране и
изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика „Червената
църква” край гр. Перущица”, „Възстановяване на сградата на „Кръстатата казарма”
(Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура – гр. Видин”,
„Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм”, „Консервация, реставрация и социализация
на могилата Шушманец”, „Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и
туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико
Търново”, „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”,
„Национален музеен комплекс”, „Реконструкция и модернизация за осигуряване на
достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на „Национално
училище по изкуствата „Панайот Пипков” – гр. Плевен”, „Реконструкция и модернизация за
осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на
Национално училище за танцово изкуство – гр. София”, „Реконструкция и модернизация за
осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на
Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”.
По националната програма „Достъпна среда” на Министерството на образованието и
науката бяха изпълнени дейности, свързани с подобряване на социалната инфраструктура в
училищата и за осигуряване на равен достъп на деца и младежи с увреждания, чрез
изграждането на подемници и санитарни възли. Такива мерки са предприети в
Националната гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев” – Троян, Националното
училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” – Котел, Националната художествена
гимназия „Цанко Лавренов” – Пловдив, Националното училище за фолклорни изкуства
„Широка лъка” и Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” –
Трявна. През 2013 г. в тези училища се обучаваха 53 деца със специални образователни
потребности, от които 33 с подсигурено ресурсно подпомагане и 11 ресурсни учители.
По информация на Агенцията по заетостта през отчетния период бе извършен ремонт
на 26 бюра по труда, в които е въведен принципа на обслужване „едно гише” и е осигурен
безпрепятствен достъп на лица с увреждания.
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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Продължи 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
и позволява в още по-голяма степен интегриране на хората с увреждания в обществото.
През 2013 година бяха финансирани 9 проекта за осигуряване на достъп и адаптиране на 9
културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение
на стойност 301 130 лв. Експерти от Агенцията извършиха 24 проверки с цел мониторинг
по изпълнение на поетите задължения по проектите.
Столична община продължи да изпълнява поетапно дейности, насочени към
осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и
работни места. През отчетния период в синя зона и зелена зона са обособени 838 места за
спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с
увреждания и 109 персонални места пред дома на човека с увреждания.
По информация от Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ) през отчетния период са определени и обозначени 3 места за паркиране,
предназначени за хора с увреждания.
Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) предоставя информация относно
реда за освидетелстване и обжалване пред органите на медицинската експертиза. НЕЛК
приключи изпълнението на проект „Единна информационна система на медицинската
експертиза в Република България“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
С цел осигуряване на достъпен обществен автомобилен транспорт за лицата с
увреждания и лицата с намалена подвижност по информация на Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията от 1 март 2013 г. се прилага
Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011
година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент
(ЕО) № 2006/2004 (регламента). В глава III от регламента подробно са разписани правата на
лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност при пътуването им по
обществения автомобилен транспорт. В Закона за автомобилните превози, бяха извършени
промени, свързани с въвеждането на мерки на национално ниво за прилагане на регламента.
За подобряване на условията за ползване на железопътния транспорт в Република
България, през месец септември 2013 г., министърът транспорта, информационните
технологии и съобщенията одобри „Стратегия за внедряване на техническите
спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в
Република България (2013-2030 г.)“, включваща в приложение № 9 „Стратегия за
внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързана с лица с
намалена подвижност (ТСОС ЛНП) на трансевропейската конвенционална и
високоскоростна железопътна система, съгласно Решение № 2008/164/ЕО на Европейската
комисия от 21 декември 2007 г.“ Една от основните задачи е създаване на възможност за
безпроблемно качване и слизане от вагоните на лица с намалена подвижност, чрез:
специални мобилни лифтове, базирани на перона на гарата, монтирани в специализирания
пътническия вагон на подемни устройства, представляващи елемент от конструкцията му,
подобряване на условията за обща достъпност на гарите и осигуряване на безпрепятствен
достъп до пероните.
През 2013 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“)
извърши подобряване на достъпността на железопътния транспорт, чрез изпълнение на
строително-монтажни работи в: гара Плачковци (изградена е рампа за лица с намалена
подвижност от първи перон към чакалня), гара Аспарухово (изградена е тоалетна за лица с
намалена подвижност), спирка Мадара (изградена е рампа за лица с намалена подвижност),
пешеходен подлез в междугарието Мътница-Каспичан по втора жп линия (изградена е
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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рампа за лица с намалена подвижност), пешеходен подлез гара Ловеч – (изградена е рампа
за лица с намалена подвижност).
НК „ЖИ“ включи в инвестиционната си програма за 2014 г. цялостен ремонт на
приемното здание и привеждане в съответствие с нормите за изграждане на достъпна среда
в урбанизираните територии на гарите Шумен, Стара Загора и Нова Загора.
По Оперативна програма „Транспорт” са в процес на изпълнение проектите:
- „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата– „Рехабилитация на гаров
комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас,
пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап”.
Проектът предвижда и реновиране на съществуващите чакални и тоалетни за инвалиди и
към настоящия момент е във фаза проектиране.
- „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград – турска
граница”.
- „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград
по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград”.
- „Реконструкция на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната
линия Пловдив – Бургас”.
По всички проекти са предвидени дейности свързани с подобряване на достъпността
за хора с увреждания и хора с намалена подвижност.
През отчетния период, чрез взаимодействието на подсистема „Инфраструктура“ с
подсистема ЛНП по отношение на осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност е
изготвена информация за направа на индивидуалния план на ДП „НКЖИ“ за внедряване на
Техническа спецификация за оперативна съвместимост „Инфраструктура” и Техническа
спецификация за оперативна съвместимост „Енергия”. В гара Калояновец и гара Михайлово
са изградени тоалетни за лица с намалена подвижност и необходимите подстъпи към тях. За
осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност в процес на изграждане е тоалетна за
лица с намалена подвижност в гара Хан Аспарух. Изградени са нови 2-ри и 3-ти перони с
тактилни ивици и понижителни рампи. В гара Кремен 4-ти перон е изпълнен с височина 55
см с тактилни ивици и понижителни рампи. В гара Церковски в процес на изграждане е
тоалетна за лица с намалена подвижност. Предвидено е място за паркиране на автомобил за
лица с намалена подвижност.
БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД организира транспортното обслужване на лица с
намалена подвижност да се извършва чрез гаровите служби на Български червен кръст в
железопътните гари – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, както и чрез гишетата
„Информация“ в железопътните гари Плевен, Червен бряг, Горна Оряховица, Шумен,
Ямбол, Сливен, Пазарджик и Русе. Посочените гари са оборудвани с мобиллифтове,
чиетообслужване се извършва от обучен персонал по гарите, а от страна на ДП „НКЖИ” се
осигурява приемането на съответния влак на първи перон. За гарите София и Горна
Оряховица са осигурени по два мобиллифта, което е в помощ на организацията на работа в
тези гари. Ежедневно се осигурява възможност за превоз на лица с намалена подвижност
чрез специализирани вагони, включени в съставите на определени влакове по дестинациите
София-Бургас-София през Пловдив, София-Варна-София през Горна Оряховица, СофияБургас-София през Карлово, София-Ст.Загора-София. При наличие на заявки за превоз на
лица с намалена подвижност се осигурява включване на специализирани вагони в съставите
на влакове по дестинациите София-Горна Оряховица-София, София-Русе-София през Горна
Оряховица, Пловдив-Варна-Пловдив. Всяка година се увеличава броя на дестинациите и
влаковете, за които са осъществени заявки за превоз на лица с намалена подвижност. Пет от
новите, пуснати в експлоатация спални вагони през месец май 2013 г. имат специализирани
кабини за превоз на лица с намалена подвижност. Дестинациите, които обслужват тези
вагони са: София-Варна-София и София-Бургас-София.
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
6/44

През 2013 г. Изпълнителна агенция ”Морска администрация” монтира подвижна
метална рампа за хора с увреждания в административната сграда на Дирекция ”Морска
администрация – Русе“ и стълбищна подемна електрическа платформа за инвалидни
колички, за външно стълбище в административната сграда на Дирекция ”Морска
администрация – Бургас“.
Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за достоен труд“, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, КНСБ оказва подкрепа в
информационните си бюра „Достоен труд“, консултира 274 лица с увреждания в следните
информационни дейности: по юридическите въпроси (трудово-прави и осигурителни),
пазара на труда (информиране за възможности за повишаване квалификацията на заети и
активно търсещи работа лица), обучение и квалификация (информиране за правото на
професионално образование и обучение, учене през целия живот, квалификационно
развитие и кариера), безопасност и здраве при работа (добри европейски и национални
практики в областта на безопасността и здравето при работа), информационни дейности за
младежи по информиране на младежи, относно възможности за кариерно развитие,
стажуване, наемане на работа).
През 2013 г. продължи дейността на Съюза на инвалидите в България (СИБ) за
насочване вниманието на държавните и общински власти към осигуряване на достъп за
всички, както до административни сгради, училища, болнични заведения, транспортни
обекти и др., така и до спортни и културни обекти, места за отдих и др. Сътрудници и
експерти на СИБ активно в последващ контрол на приеманите от 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. СИБ сигнализира за проблема с
издаването на Картата за префренциално паркиране на хора с увреждания по образец на
Европейските общности, тъй-като според получена от структурите на Съюза от страната
информация все още не навсякъде е започнало издаването на карти, отговарящи на
изискванията на стандарта. Според СИБ паркоместата за хора с увреждания са
недостатъчни, достъпността на системите за масов градски транспорт по информация в
страната, най - вече София-град е затруднено, а някъде почти невъзможно. Продължава
работата по конкретни планове за обществен контрол при изграждане на достъпна среда в
общините на 69 общински и районни организации от структурите на СИБ, 15 дружества и 4
клуба по интереси. Съюзът периодично прави оглед за нормалното функциониране на
съоръженията и приспособленията за свободен достъп на лица с функционален дефицит.
Оказано е съдействие на 15 лица с увреждания да защитят правото си на достъпност в
обитаваните от тях жилища в сгради с етажна собственост. В областта на транспортната
достъпност продължи традиционно доброто сътрудничество с Министерство на транспорта
и съобщенията, КНСБ, БТПП и АИКБ и техните членове в шестте планови икономически
региони на страната. По информация на СИБ изискванията на Регламент (ЕС) № 181/2011
на Европейския парламент и на Съвета 16 февруари 2011 година относно правата на
пътниците в автобусния транспорт /прилага се от 1 март 2013 година/, който е
задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки, не се
изпълнява в преобладаващата част от автогарите в страната. През 2013 г. от отдел
„Индивидуални пътнически асистенти” на летище София е изработен и може да бъде видян
на интернет - страницата на летището специален видео - клип за предоставяното съдействие
на хора с увреждания на летище София за една по-добра информираност на различните
категории хора с увреждания, когато те планират своето пътуване с въздушен транспорт и
който беше разпространен със съдействието на СИБ.
Продължава ежемесечното
разпространяване на информационен бюлетин, консултации по измененията в нормативната
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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уредба, информация за обявени конкурси за социални и инвестиционни проекти и резултати
от приключили проекти. Преди провеждането на предсрочните парламентарни избори през
май 2013 г. по инициатива на СИБ, Централната избирателна комисия отпечати 20 000
брошури и листовки за хората с увреждания с разяснения за вота. Листовките бяха
изпратени до клубовете за хора с увреждания във всички 28 области в страната. Експерти на
СИБ през 2013 г. консултираха 132 лица с трайни увреждания относно реда за
освидетелстване и обжалване пред органите на медицинската експертиза. Продължава
разяснителната работа чрез печатните издания на СИБ за действащите нормативни актове и
подготвяне на предложения и становища за актуализиране на действащите нормативни
актове.
Асоциацията на родители на деца с епилепсия активно (АРДЕ) съдейства на 15 лица за
подготовка на необходимата документация за явяване пред Национална експертна лекарска
комисия и на 57 лица пред Трудова експертна лекарска комисия.
През 2013 година Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ)
осигури достъпна информация и комуникация на 250 лица с увреждания.
Във връзка с адаптирането на модел за алтернативна форма на комуникация за
употреба в България, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения изготви
500 брошури за подкрепено вземане на решения за хора с интелектуални затруднения в
лесен за четене текст и адаптиран основен речник на програма Макатон.
Национална организация „Малки български хора“ през 2013 година поддържа
интернет и “Facebook“ страница на сдружението, през която отговаря на въпроси на своите
членове свързани със специфичните медицински проблеми на малките хора. По проект на
тема “Един нов поглед“ финансиран от Агенцията за хората с увреждания съфинансиран от
организацията бе преведена от немски език и издадена специализирана литература в тираж
500 броя, която в последствие е разпространена в структурите на Агенция за социално
подпомагане и членовете на сдружението и заинтересованите лица.
Националният център за рехабилитация на слепи изготви релефни изображения на
художествени творби за Софийска градска художествена галерия, издаде дидактически
материали на брайлов и уголемен шрифт, читала на брайл и тетрадки за слабо виждащи.
Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите систематично информира 93-те
си поделения в страната за всички нормативни промени, които засягат интересите на
военноинвалидите и военнопострадалите, чрез писма и консултации.
В официалния сайт на Камарата на архитектите в България е обособен самостоятелен
раздел „Общодостъпна среда за хората с увреждания”, в който се публикуват и
актуализират документи полезни за хората с увреждания материали и нормативни
документи.
В изпълнение на договореност между Съюза на слепите в България (ССБ) и
„Метрополитен” ЕАД-София в метростанции „Константин Величков” и „Жолио Кюри” е
положена тактилна настилка на пероните. Стълбищните клетки на всички станции са
обработени със сигналножълта боя. По информация на Съюза в столичния градски
транспорт са монтирани нови табели с уголемен шрифт за номера на линията. В София и
големи областни центрове в страната, са пуснати в експлоатация нови 55 озвучени
светофара на възлови транспортни кръстовища. Над осемдесет и пет основни градски
маршрута в различни градове, характеризиращи се със значително ползване от граждани
със зрителни увреждания, са монтирани ограничители на скоростта, информационни табели
за движение на слепи граждани и предпазни парапети. С цел преодоляване на проблема с
паркирането на транспортни средства върху тротоарните настилки, което сериозно
възпрепятства придвижването на незрящите граждани са монтирани ограничители. Съюзът
на слепите в България предоставя безплатно на всички желаещи хора със зрителни
увреждания софтуерен продукт за български синтезиран говор в „УИНДОУС” среда.
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
8/44

Организацията издава седем периодични брайлови и шест говорящи списания, тематично
специализирани, които разпространява чрез структурите си в страната. В студиото за запис
на говорящи книги са произведени 300 нови заглавия художествена и научна литература,
които са разпространени чрез структурите на организацията. Общият брой на ползвателите
на брайловите и говорящи издания на Съюза на слепите в България е 5 500 граждани с
нарушено зрение. В изпълнение на европейското законодателство са разработени
брайловите надписи на повече от сто лекарствени продукта. Съюзът на слепите в България
предлага на сайта си информация за действащите нормативни актове, регулиращи правата
на хората с увреждания.
Оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от
настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда”.
Държавната агенция за закрила на детето проследява развитието на социалните услуги
за деца, чрез регулярно и на определени периоди получаване на структурирана и сравнима
информация, въз основа на която се изготвя ежегоден анализ на дейността на
лицензираните доставчици. Активните лицензи към 31.12.2013 г. са 251 за 324 социални
услуги за деца. Най-голям е делът на предоставяните услуги в големите градове София,
Варна, Пловдив и Русе. За областите Ямбол и Сливен не е отчетена дейност на доставчици
на социални услуги за деца.
За разширяване обхвата на предоставяните услуги осигуряващи дневни грижи за деца
с увреждания през 2013 година председателят на Държавната агенция за закрила на детето
(ДАЗД) одобри решенията на Комисията за лицензиране на социални услуги за деца за
издаване на 90 лиценза за 119 броя социални услуги за деца.
Издадените лицензи за предоставяне на социални услуги за деца с увреждания за
периода са 66:
- Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца – 8 (деца с
увреждания и специални образователни потребности; деца застрашени от отпадане или
отпаднали от училище, деца с девиантно поведение; безнадзорни деца; деца с
онкохематологични заболявания)
- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – 24 ( деца с интелектуални,
физически и множествени увреждания; деца в неравностойно положение; деца с девиантно
поведение; деца, отпадащи от образователната система)
- Дневен център за деца с увреждания – 7
- Мобилен център за работа с деца – 15 (деца и младежи лишени от родителска грижа,
деца с увреждания, деца със специални образователни потребности, родители на деца с
увреждания, специалисти от ресурсни центрове и др.);
- Социален асистент – 3
- Личен асистент за деца – 4
- Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания от 0
до 7 години – 1
- Център за психично здраве за деца – 1
- Център за социална и образователна подкрепа на деца със специални образователни
потребности – 1
- Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в
детска възраст – 1
- Специализирана резидентна грижа за малки деца с множествени увреждания – 1.
С оглед регулярното отчитане и проследяване на процеса на деинституционализация
на грижата за децата Министерския съвет прие Третият мониторингов доклад за
изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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деинституционализация на децата в Република България” за периода юли 2012 г. – юни
2013 г. Предмет на Доклада е напредъка по изпълнението на заложените в Плана за
действие проекти, дейности, инициативи, както и основни изводи, предизвикателства и
препоръки за бъдещи действия. Документът съдържа: информация за структурите за
управление на проектите, заложени в Плана за действие; обща информация за процеса на
деинституционализация на грижата за деца; финансови средства и ресурси в рамките на
процеса на деинституционализация; промени в правната рамка. Важна част от Доклада е
посветена на основни изводи, предизвикателства и препоръки за изпълнението на процеса
на деинституционализация в рамките на стартиралите проекти и реформи в законодателната
сфера. С цел осигуряване на устойчивост на процеса на деинституционализация със заповед
на министър-председателя на Република България от 11.10.2013 г. е възобновена дейността
на Междуведомствената работна група (МРГ) за управление и координация на процеса по
деинституционализация на деца. Предвид отчетената необходимост от експертно
обезпечаване на вземането на стратегически и политически решения за процеса на
деинституционализация, е сформирана и междуведомствена експертна работна група,
включително с участието на неправителствения сектор, която да подкрепя работата на МРГ.
Целта е със съвместни усилия и синхронизирани действия на всички ангажирани
институции да се осигури устойчиво продължаване и приемственост на процеса на
деинституализация на грижата за децата.
Системата за закрила на детето съвместно с доставчиците на услугите работят активно
за постигане на целите на Визията за деинституционализация. В резултат на конкретни
мерки и дейности по превенция, реинтеграция, настаняване при близки и роднини, приемни
семейства и осиновяване, се очертава трайна тенденция на намаляване на децата в
специализираните институции:
2009 г. – 137 специализирани институции (СИ) – 6730 деца
2010 г. – 130 СИ – 5695 деца
2011 г. – 127 СИ – 4755 деца
2012 г. – 122 СИ – 4122 деца
От началото на 2013 г. са закрити 5 специализирани институции за деца, лишени от
родителска грижа. Предстои закриването на още 4.
Освен утвърдени услуги, регламентирани в чл. 36 на Правилника за прилагане на
Закона за социалното подпомагане, доставчиците на социални услуги за деца предоставяха
мобилни и интегрирани услуги, като приложиха нови програми, механизми и дейности,
целящи ефективна превенция и подкрепа за децата от рисковите групи. За втора поредна
година се отчете висок ръст на предоставянето на услугата Център за социална
рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). От всички отчетени услуги най-голям /19%/ е делът
на Центрове за социална рехабилитация и интеграция, следвани от Центровете за
обществена подкрепа(ЦОП) /17%/ и Мобилните центрове за работа с деца /17%/.
Необходимостта от развитие на гъвкави социални услуги за деца, които да отговарят на
динамично променящите се нужди на потребителите и да се предоставят при тях, в
естествената семейна среда или мястото където се отглежда детето, в училището и др., на
практика се осъществява именно чрез мобилните услуги. Мобилната социална работа все
повече се включва като дейност в рамките на комплекса от услуги, предлагани в Центъра за
обществена подкрепа.
В рамките на проект „ПОСОКА: семейство” бе изведена потребността от следните
междусекторни услуги:
- Център за психично здраве за деца от 0 до 3 години -интегрирана здравно-социална
услуга за деца с проблеми в психичното развитие и/ или симптоми на психично страдание,
застрашени от социално изключване, и техните семейства, която е базирана в общността и
се осъществява от интердисциплинарен екип. Екипът включва специалисти в областта на
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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детската психиатрия и психология, психотерапията, клиничната социална работа,
социалната рехабилитация и интеграция на деца с психични проблеми;
- Дневен център за деца до 3 г. с увреждания (ДЦДУ) - създава условия за цялостно
обслужване през деня на деца до 3-годишна възраст с физически и/или психически
увреждания, които се нуждаят от ежедневна рехабилитацияи психотерапевтична подкрепа.
ДЦДУ ще предоставя услуги и за семействата на децата;
- Център за ранна интервенция за деца от 0 до 3 години - ранната интервенция касае
бебета и малки деца, за които се е установило, че имат или че има риск да развият някакво
увреждане, при които са налице специални потребности, оказващи влияние върху
цялостното им развитие. Ранната интервенция обхваща периода от раждането и продължава
през първите 3 години. Изключително важно е тя да се инциира възможно най-рано, още в
периода на новороденото;
- Семейно-консултативен център (СКЦ) - иновативна междусекторна услуга, която
обединява комплекс от интегрирани социални, здравни, образователни услуги и мерки за
превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск с голям мобилен компонент за
обхващане на най-уязвимите общности, живеещи в обособени квартали или в изолирани
населени места в общината и областта;
- Специализирана резидентна грижа за деца с потребност от постоянни здравни грижи
- услуга, която е насочена към осигуряване на специализирана грижа за деца и в която се
предоставят допълнителни грижи за здравето им, необходими поради характера, тежестта и
продължителността на заболяването, състоянието или увреждането и които семействата им
не могат да предоставят в домашна среда. Услугата се допълва от здравни услуги,
предоставяни от медицински сестри, обгрижващи децата, общопрактикуващи лекари, както
и чрез сключване на договори с лечебни заведения за болнична помощ и медицински
специалисти от извънболнични лечебни заведения, като в този смисъл придобива характер
на здравно-социална услуга. Услугата се предоставя в координация с останалите услуги,
предоставяни в общността, за ранна интервенция, рехабилитация и дневна грижа, в които
на всяко дете и семейството му, според индивидуалните потребности, се предоставят
специализирани медицински, педагогически и социални грижи;
- Център за майчино и детско здраве - центърът за майчино и детско здраве се
организира на областно ниво и предоставя комплекс от здравно-социални, здравноинформационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, координиращи и насочващи
услуги на семейства, и в частност на бременните, родилките и децата до 3 г., като има за цел
подобряване на извънболничното обслужване на майките и малките деца. Здравносоциалните услуги се предоставят основно в дома на семействата чрез структурирани
домашни посещения.
В изпълнение на дейност “Планиране на конкретни услуги. Разработване на
методологии за иновативните услуги” на Проект „ПОСОКА: Семейство” са разработени
методически насоки за 5 нови услуги:
- Дневен център за деца с увреждания;
- Семейно-консултативен център;
- Център за психично здраве;
- Център за ранна интервенция;
- Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от постоянни
здравни грижи.
Насоките са предоставени на общините заедно с утвърдената от МЗ "Методика за
център за майчино и детско здраве”.
В рамките на проект „Детство за всички” беше извършена оценка на нуждите на всяко
дете на 2 етапа. Изготвени бяха индивидуални оценки на 1797 деца и младежи.
Първоначално бе направена оценка от специално обучени екипи по места, а след това
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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членовете на Националното звено по деинституционализация разгледаха още веднъж
оценките, обсъдиха всеки конкретен случай, изискаха допълнително информация,
поддържаха база данни с информация за всяко дете, свързана с дейностите в
специализираните институции. С оглед предстоящо планиране и подготовка на децата и
младежите за преместване в новите услуги чрез местните координатори в ДАЗД регулярно
постъпва информация за всички важни събития в живота на детето/младежа по отношение
на неговото развитие, образование/обучение, здравословно състояние, контакти с близки и
роднини. След извършената оценка на потребностите на 1797 деца и младежи с увреждания
от специализираните домове, бяха определени подходящи услуги в общността, които да
заменят институционалната грижа. Разработена беше карта, която включва резидентни и
съпътстващи услуги в 81 общини на страната. Изследвани бяха желанията и възможностите
на семействата да поддържат контакт с детето си, в резултат на което, в периода на
провеждане на изследването, родителите на 90 деца, които не са имали контакти, си
потърсиха своите деца, от тях родителите на 30 деца се обадиха по телефона до дома, в
който живее детето и поискаха информация за него, а родители/роднини на 60 деца
посетиха лично дома и се срещнаха с детето. По договор с изпълнител, избран по реда на
Закона за обществените поръчки, във всички Домове за деца с умствена изостаналост
(ДДУИ) и Домове за деца с физически увреждания (ДДФУ) по график се проведоха 72
групови супервизии (по 3 във всяка от институциите) и 121 индивидуални сесии по заявка.
През септември и октомври 2013 г., се проведоха обучения на персонала в пилотните
Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД), ДДУИ и ДДФУ. Обучението обхвана
две големи обучителни теми – „Планиране и реализиране на грижа” и „Преместване”.
Неговата цел бе да подкрепи професионалистите в специализираните институции при
планирането и подготовката на децата и младежите за извеждането им от институцията.
„Преместване” цели повишаване на професионалните умения на специалистите и
придобиване на практически насочени познания за преместване на децата и младежите.
Основната цел на обученията е да се повиши капацитета на персонала на специализираните
институции за предоставяне на качествена грижа за деца и младежи с увреждания,
придобиване на практически ориентирани познания за планиране и реализиране на процеса
на преместване, повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда на персонала на
специализираните институции. По проект „Детство за всички ” са проведоха обучения на
персонала в новосъздадените резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи с
увреждания. Организирани бяха четири обучения на персонала на новосъздадените услуги
в: община Карнобат, обучени 24 човека, община Червен бряг, обучени 16 човека, община
Горно Оряховица, обучени 13 човека и община Търговище, обучени 18 човека.
През 2013 г. от Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ (ГДКПД) бяха
извършени общо 13 проверки в специализирани институции за деца с увреждания ДДУИ/ДДМУИ относно спазване правата и стандартите за социални услуги за деца.
Проверките са по сигнал, планови и повторни за проследяване изпълнението на дадени от
председателя на ДАЗД задължителни предписания. От тях 6 проверки - по сигнал за
установяване спазването на правата на децата: ДДУИ с. Кошарица, общ. Несебър, ДДУИ с.
Сладък кладенец, обл. Стара Загора, ДДМУИ, с. Горски Сеновец, общ. Стражица, обл.
Велико Търново, ДДУИ с. Крушари, обл. Добрич; ДДУИ „Калинка” с. Васил Друмев, общ.
Шумен; ДДУИ „Света Мария Магдалина” с. Рудник, общ. Долни чифлик, обл. Варна.
Проверката в ДДУИ с. Крушари, обл. Добрич и в ДДУИ с. Просторно, общ. Разград бе
извършена съвместно с представители на Регионалните здравни инспекции Добрич и
Разград. Преобладаващата част от проверките са по сигнал за насилие над деца. При
проверките са констатирани данни за осъществявано насилие или прилагане на
неприемливи форми на възпитание спрямо деца от страна на служители. Установено бе, че
по сигналите за насилие не се предприемат действия съобразно разписаните в институциите
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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процедури, както и не се прилагат дисциплинарни мерки спрямо виновните лица.
Резултатите от извършените проверки в специализираните институции сочат пропуски в
документирането на социалната работа с децата, воденето на рапортните книги за
протичането на дежурствата и на личните досиета на децата. Най-основно могат да се
изведат следните пропуски:
- Недостатъчно ефективен контрол от страна на ръководителя върху работата на
персонала и цялостната дейност в институцията, което влошава психоклимата и понижава
качеството на работа с децата.
- В работата на СИ с фондация – не са посочени персонално лицата, които ще работят
с децата; подборът на доброволците и достъпът им до децата не е прецизиран.
- Досиета на настанените деца – в плана за действие от Отделите „Закрила на детето“
(OЗД)/Дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) не е предвидена дейност за насочване на
детето към социална услуга за психологична подкрепа, не е приложен актуален социален
доклад; в плана за грижи за детето не са предвидени дейности за свободното време и отдих;
не е правена актуална оценка на потребностите на детето.
- Работата на психолога на дома с детето и липса на информация от нея.
- Водената документация и работата на медицинското лице по отношение на детето.
В периода март – юни 2013 г. е извършена планова проверка за проследяване
изпълнението на дадени задължителни предписания след извършена планова проверка през
2012 г. Проверката е извършена в 22 специализирани институции, от които 4 ДДУИ: ДДУИ
„Св. Мария Магдалина” – с. Рудник, общ. Долни чифлик, обл. Варна; ДДУИ – с. Сладък
кладенец, общ. Стара Загора; ДДУИ – с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас и ДДУИ – с.
Гомотарци. Плановата проверка за проследяване изпълнението на дадено задължително
предписание е комбинирана – по правата и относно спазване на определени стандарти за
социални услуги за деца, уредени в Приложение 3 към чл. 48 от Наредбата за критериите и
стандартите за социални услуги за деца (НКССУД). В специализираната институция ДДУИ
„Св. Мария Магдалина” с. Рудник е констатирано неизпълнение на даденото задължително
предписание, поради което е съставен акт за установяване на административно нарушения
(АУАН) на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за закрила на детето на директора на
специализираната институция. Осъществена е повторна проверка през 2013 г. за
проследяване изпълнението на дадени от председателя на ДАЗД задължителни предписания
в ДДУИ – с. Рудник. Установено бе неизпълнение на дадените задължителни предписания в
ДДУИ – с. Рудник, поради което на директора е съставен акт за установяване на
административно нарушение. Извършена е 1 проверка по спазване правата на детето и по
спазване Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца /НКССУД/ в
ДДУИ с. Просторно, общ. Разград и 1 проверка по спазване само на НКССУД в ДДУИ с.
Крушари, обл. Добрич. Извършените проверки целят последяване на качеството на
услугите за деца.
През 2013 години експерти на ДАЗД проведоха супервизии в дневни центрове за деца
с увреждания. Анализът на доставчиците на социални услуги за деца, който отчита
предходната година (2012г) показва, че почти половината от доставчиците / 48 % или 84
броя/ са осигурили външна супервизия на екипите на услугите. Регулярни ежемесечни
супервизии на екипите си са били осигурени за едва 72 бр. /25%/ от услугите. Основно
обученията и супервизиите се предоставят по проектна дейност, а не от средствата за
издръжка на услугите.
Във връзка с разширяване обхвата и предоставяне на различни форми на дневни
грижи за деца с увреждания въз основа на проучване и планиране за местните потребности
през 2013 година по информация на Агенцията за социално подпомагане са открити 5
Дневни центъра за деца с увреждания, с общ капацитет 104 места, в това число Дневен
център за деца с увреждания (ДЦДУ) „Св. Врач” гр. София, с капацитет 20 места. Намален е
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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капацитетът на 1 Дневен центъра за деца с увреждания с 4 места и е увеличен капацитета на
1 ДЦДУ с 9 места. В края на 2013 г., функциониращите Дневни центрове за деца с
увреждания са 74 с общ капацитет е 1 947 места. Функциониращите Дневни центрове за
деца и възрастни с увреждания са 7. Общият им капацитет е 358 места. През 2013 г. бяха
открити 7 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца (ЦСРИ), с общ
капацитет 192 места, увеличен бе капацитетът на 1 ЦСРИ с 5 места и е намален капацитета
на 1 ЦСРИ с 10 места. В края на 2013 г., функциониращите ЦСРИ в страната са 33 с общ
капацитет 1 205 места. През 2013 г. бяха открити 6 Центъра за обществена подкрепа (ЦОП),
с общ капацитет 175 места, увеличен бе капацитетът на 2 ЦОП. Увеличението е с общо 55
места. Общият брой на функциониращите ЦОП към 31.12.2013 г. е 94, а техният общ
капацитет е 4 037 места. В подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания, към
края на 2013 г. функционират 74 Дневни центъра за деца с увреждания, 7 Дневни центъра за
деца и възрастни с увреждания и 33 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за
деца, закрит е 1 Дневен център за деца с увреждания и 1 Дневен център за деца и младежи с
увреждания общо с 50 места. През годината е намален капацитетът на 1 Дневен център за
деца с увреждания с 4 места и на 1 Център за социална рехабилитация и интеграция с 10
места. Деца с увреждания, които за момента няма възможност да бъдат отглеждани в
семейна среда, могат да ползват социалната услуга от резидентен тип – Център за
настаняване от семеен тип (ЦНСТ). През 2013 г. бяха открити 14 ЦНСТ, с общ капацитет
161 места. С цел разкриването на качествени услуги, които да отговарят на реалните
потребности от гъвкавост при предоставянето им, през 2013 г. бе подготвен проект на
Методическо ръководство за предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи”, която е сред планираните социални услуги в общността
като алтернатива на институционалната грижа. Методическото ръководство е утвърдено в
началото на 2014 г., като ще предостави възможност за съвместно настаняване на деца и
младежи от 18 до 29 години в планираните в рамките на процеса на деинституционализация
Центровете за настаняване от семеен тип. Разширяването на целевата група цели да
предостави подкрепа на пълнолетните младежи, за които не е възможно да бъдат
подкрепени в семейството, за да водят самостоятелен начин на живот.
Препоръчително е децата да бъдат настанявани при съотношение две-три деца с
увреждания към пет-шест деца, при капацитет 8. Към 31.12.2013 г. функционират 104
Центъра за настаняване от семеен тип за деца, с общ капацитет 1 201 места от които 11 са за
настаняване на деца с увреждания с общ капацитет 95 места. В края на м. декември 2013 г.
потребителите в Дневните центрове за деца с увреждания са 1 888, в Дневните центрове за
деца и възрастни с увреждания – 352.
В изпълнение на един от основните приоритети в държавната политика за закрила на
детето – деинституционализацията на грижата за деца, и през 2013 г. продължава да се
прилага подход на планирано закриване на домовете за деца, който включва –
актуализиране на оценките на децата, преглед на възможностите за настаняване в семейства
на роднини или близки и в приемни семейства, идентифициране на децата, за които
единствена алтернатива е институционалната грижа и планиране изграждането на
алтернативни социални услуги за тях.
Подкрепата за децата с увреждания и техните семейства е комплексна, като освен в
предоставяне на социални услуги тя може да се изразява и в предоставяне на финансова
подкрепа по реда на Закона за семейни помощи за деца. За периода януари – декември 2013
г. средномесечният брой на децата с увреждания, за които е получена месечна добавка за
деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното
образование, но не по-късно от 20-годишна възраст е 23 650. Изплатената сума е в размер
на 68 619 001 лева. За увеличаване стимулите за отглеждането на деца с увреждания в
семейна среда през 2013 г., Народното събрание прие увеличение на месечната добавка за
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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деца с трайни увреждания от 189 лв. на 217 лв. Осъществиха се и промени, касаещи
предоставяне на средства за джобни разходи на всички ученици, включително и деца с
увреждания, настанени в специализираните институции и в част от социалните услуги от
резидентен тип – преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен
тип, в сила от 01.01.2014 г. По този начин се гарантира равнопоставеност на всички деца,
независимо в какъв тип социална услуга са настанени. По Проекта за социално включване в
69 общини в страната се изграждат нов тип услуги за деца и семейства. Този проект
въвежда нов подход за превенция на социалното изключване на децата и семействата в
риск, посредством развитието на мрежа от интегрирани услуги за деца от 0 до 7 годишна
възраст и се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие .
На 30.10.2013 г. Народното събрание ратифицира изменението в Заемното споразумение по
Проекта за социално включване. Основни елементи от това изменение бяха удължаване на
срока на заема от 31.10.2013 г. до 30.09.2015 г., т.е. с 23 месеца и намаляване на стойността
на заема, с който се финансира Проекта за социално включване с 8 608 356 евро (16 836 481
лева), т.е. стойността на заема се намали от 40 000 000 евро на 31 391 644 евро. С
удължаването на срока на заемното споразумение е осигурена възможност общинитебенефициенти по проекта да стартират услугите за ранно детско развитие през 2014 г.
От началото на проекта до момента, в резултат на финансираните строителни дейности в 29
общини се разкриват общо 1 868 нови места в детски ясли и градини (184 места в яслени и 1
684 в градински групи). Към 31.12.2013 г. 17 общини вече са въвели в експлоатация
яслените и градински групи, разкрити по проекта – общо 1 107 нови места в детски ясли и
градини (74 места в яслени и 1 033 в градински групи) - стартирана е услугата „Интеграция
на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”.
В изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България”, през 2013 г. АСП продължи работата по реализиране на следните
проекти, залегнали в Плана за изпълнение на Визията:
- Проект ”И аз имам семейство“. Изпълнява се от АСП в партньорство с 83 общини.
Проектът се фокусира върху прилагане на нов подход за предоставяне на услугата „приемна
грижа” в национален мащаб и разширяване на възможностите за развитие на приемната
грижа чрез нарастване броя на приемните семейства и желаещите да предоставят тази
социална услуга в цялата страна. Целта е да се подкрепи процеса на деинституционализация
на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна
грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.
Екипите по приемна грижа популяризират услугата, приемат заявления от кандидати за
приемни родители, проучват и обучават кандидатите. След утвърждаване на кандидатите и
настаняване на дете в приемно семейство, съвместно с ОЗД се проследява настаняването и
се оказва подкрепа на приемните родители. Продължават заседанията на комисиите по
приемна грижа към регионалните дирекции „Социално подпомагане“ (РДСП), като общият
брой на кандидатите за приемни родители по проекта вече е 1 617, като от тях утвърдените
от Комисиите по приемна грижа са 886 семейства. Продължава работата на отделите
„Закрила на детето“ по актуализиране на изготвените оценки на деца, подходящи за
настаняване в приемно семейство, както и проследяване на настаняванията в приемни
семейства по проекта. Общият брой на децата, преминали през приемна грижа вече е 986
деца. Във връзка с провеждане на дейност по обучение и подкрепа на семействата на
роднини и близки, при които има настанени деца е издадено указателно писмо от 04.12.2013
година до РДСП, във връзка с оценката на потребностите на деца, настанени при близки и
роднини, с цел насочване на семействата към екипите по приемна грижа за обучение и
подкрепа. Изисква се обратна връзка с цел проследяване на динамиката на издаваните
направления. Набира се информация за стартиране на процедура за избор на експерти,
които да участват в разработването единен финансов стандарт за услугата приемна грижа.
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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- Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище”. Целта на проекта е подобряване устойчивостта на процесите по
планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги.
Към 31.12.2013г. са назначени 56 областни координатори, които ръководят създадените
звена за специализирана подкрепа и укрепване на местните и регионални капацитети за
развитие на социалните услуги. Областните координатори изпълняват посещения на място
като наблюдават и събират информация за социалните услуги; активно участват в
изготвянето на годишните мониторингови доклади, във връзка с реализирането на
областните стратегии за развитие на социалните услуги. В периода от 17 до 19 декември
2013 г. се проведе Втората годишна работна среща с областните координатори в гр. Велико
Търново. На срещата бяха представени две нови дейности, основни моменти при
сътрудничеството с проекти на ДАЗД, както и провеждане на практическо занимание, във
връзка с планирането на социални услуги на областно ниво. През отчетния период в
резултат на проведена процедура за подбор на областни координатори се назначиха такива
за областите Шумен и Кюстендил. Беше избран областен координатор и за Монтана, но
същият ще бъде назначен през следващия отчетен период. Изготвен е анализ за степента на
готовност на местно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на
лица от целевата група по операция „Живот в общността” и са идентифицирани конкретни
населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги и да се приложи
модела на практика. През януари 2013 г. излезе от печат „Ръководство за планиране на
набор от необходими услуги на областно ниво” с приложение – „Каталог на действащите
социалните услуги по области и общини”. В раздел 3 на Ръководството са разгледани
подробно добрите практики и иновации, свързани с грижата за деца - широка превенция на
рисковете за изоставяне на деца, ранна интервенция при увреждане, извеждане в приемна
грижа на бебета от родилно отделение, достъп до услуги в отдалечени места, услуги за деца
с увреждания и други.
През отчетния период се проведоха 5 работни срещи с териториалните структури на
АСП - РДСП и ДСП, във връзка с изпълнението на проектите, описани по-горе по
Приоритетна ос 5 на ОП РЧР. Работните срещи обхванаха 214 служители на АСП.
Инспекторатът към изпълнителния директор на АСП извърши мониторинг на
съществуващите 67 Дневни центрове за деца с увреждания, делегирани от държавата
дейности през 2012 г. по утвърден план. Изготвеният анализ за дейността на Дневните
центрове за деца с увреждания е предоставен на ДАЗД през м. януари 2013 г.
През 2013 г. по ОП „РЧР“ в процес на изпълнение са няколко схеми, насочени към
ускоряване процеса на деинституционализация на децата с увреждания.
Операция „Приеми ме“. Основната цел на процедурата е да се подкрепи процеса на
деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на
заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в
риск от изоставяне. Определеният период на изпълнение на операцията е 2011 – 2014 г.
Стойността на проекта е в размер на 14 989 455 лева и се изпълнява от АСП в партньорство
с 83 общини на територията на Република България. По проекта са назначени и обучени
общо 168 социални работници, които сформират екипите по приемна грижа. За Столична
община има назначени 2 екипа.
Операция „Социални услуги за социално включване”, Компонент 1 - Социални услуги
за деца в риск. Целевите групи са деца и семейства в риск, деца, настанени в
специализираните институции, деца ползващи социални услуги в общността и деца с
увреждания. Обхванати са общо около 1 422 деца, от които 115 с увреждания в 30 услуги:
Дневен център за деца – 4 броя; ЦНСТ – 9 броя; ЦСРИ - 2 броя; ЦОП - 15 броя;
По компонент 3 - Иновативни подходи за превенция и преодоляване на социалното
изключване на рискови групи, съгласно сключените договори за БФП са обхванати общо
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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около 1 057 деца, от които 162 деца с увреждания чрез следните услуги: Център за
психологическа подкрепа за деца и семейства – 2 броя; Център за интеграция на деца с
комуникативни нарушения – 1 брой; Семеен консултативен център – 1 брой; Център за
Ранна интервенция – 1 брой; Детски арт центъра – 2 броя; Център за съботно-неделна
грижа за деца и родители – 1 брой; Център за приемна грижа и осиновяване – 1 брой;
Център за социална адаптация на деца и младежи – 1 брой;
Операция „Алтернативи”. От 2010 г. се изпълнява проект „Подкрепа за достоен
живот” по операция „Алтернативи”, който има за цел да допълни и надгради услугата
„Личен асистент” и приложи в национален мащаб нов подход за предоставяне на услуги в
семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”.
Конкретен бенефициент е АСП и партньори-общини. Период на изпълнение 10.2010 г. –
10.2014 г. Актуализиран бюджет - 151 006 924 лв. Целева група са лица/деца с трайни
увреждания, с невъзможност за самообслужване. Социалната услуга се предоставя на 11
434 потребители, живеещи в 260 общини и 23 райони от Столична община. За периода от
01-12.2013 г. са обслужени 16 543 човека, от които 1 813 деца с увреждания.
Операция „Помощ в дома“. Операцията цели да създаде устойчив модел за
осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за лица/деца,
които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална
изолация. В рамките на проектите се предоставят почасови услуги за лична помощ,
социално включване и извършване на комунално-битови дейности на хора с увреждания, в
т.ч. деца и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си. Бюджета на
операцията е 32 426 266.25 лв. Изпълняват се 165 проекти, стартирали в периода 11.2012 г.
– 02.2013 г., които ще приключат през 2014 г. Към 31.12.2013 г. са обслужени почасово 11
567 потребители, от които 368 деца с увреждания.
Операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Операцията се реализира в съответствие
с целите и приоритетите, залегнали в Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България”. По Компонент 1 „Планиране
на мерки за деинституционализация” се изпълнява проект “Детство за всички” на обща
стойност 4 960 400,17 лв. Бенефициент е ДАЗД. Реализирането на мерките в рамките на
Компонент 2: "Разкриване на социални услуги в общността", операция „Да не изоставяме
нито едно дете” са в пряка връзка с резултатите от Компонент 1 и с изграждането на
препоръчаната инфраструктура. В рамките на настоящата процедура целта е да се
реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в
специализирани институции за децаПо Компонент 2: "Разкриване на социални услуги в
общността" през 2013 г. поетапно се сключиха 32 договора на обща стойност 8 354 358, 86
лв. за предоставяне на БФП с 32 общини на територията на цялата страна. Към 31.12.2013 г.
стартираха 15 проекта, с които поетапно ще се разкриват 30 ЦНСТ; 7 ЗЖ и 1 ЦСРИ.
Услугите ще ползват 506 деца и младежи с увреждания от специализираните институции. В
процеса на изпълнение на дейностите по проекта бяха назначени 25 местни координатори,
които работят във всяка специализирана институция. Изготвена бе методика за преглед и
анализ на оценките на потребностите на децата и младежите от целевата група. Проведено е
обучение на екипите за преглед и анализ на оценките на децата и младежите в СИ и
ДМСГД. Направени бяха общо 1 584 оценки на деца и младежи, настанени в ДДУИ и
ДДУФ и деца с увреждания над 3 г. в ДМСГД. Регулярно се извършва преглед и анализ на
съществуващите оценки и индивидуален план за действие и грижа, включително и оценка
на обективното състояние на всяко едно от децата с увреждания, настанени в
специализираните институции за деца и възможностите за реинтеграция. За всяко дете и
младеж от целевата група се поддържа база данни с актуална информация и важни промени
в състоянието и живота на детето/ младежа. Изготвен е инструмент за проучване на
възможностите на семействата на децата от целевата група да поддържат контакт с децата
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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си и възможностите за реинтеграция и методиката за провеждане на проучването. Проведе
се обучение на социалните работници от ОЗД в шест локации: София, Враца, Пловдив,
Бургас, Русе и Варна. В резултат на дейността 270 деца/ младежи бяха посетени или
поддържат контакт с биологичните си родители/ роднини. През 2013 г. поетапно бяха
проведени обучения на съществуващия персонал в специализираните институции. Съгласно
договор с изпълнителя през 2013 г. бяха проведени обучения на персонала в ДДУИ София,
ДДУИ Видраре и ДДУИ Крушари. ДДУИ Петрово, общ. Стара Загора, ДДУИ Сладък
кладенец, ДДУИ Мездра, ДДУИ Берковица, ДДУИ Кошарица и други, с над 125 участници.
Към края на 2013 г., са проведени над 66 обучения в общините, които са подписали
договори по Компонент 2 и са подбрали и назначили персонала за новите услуги. Екипът по
проект „Детство за всички“ организира и проведе срещи по места със сформираните
регионалните екипи за деинституционализация. Проведени бяха 7 семинара за
заинтересованите страни, както и национални срещи. Представители на екипа на проекта
участваха в областни срещи за координация на процеса на деинституционализация в 9
области в страната.
През 2013 г. Столична община разкри два нови дневни центъра: Дневен център за деца
с увреждания – „Свети Врач” с капацитет 20 бр. и Дневен център за деца с увреждания
„Слънчоглед“. Разкри 1 Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение”, с
капацитет 20 места и Център за обществена подкрепа „Шанс” с капацитет 120 места с
външно финансиране. В процес на изграждане са 13 Центъра за настаняване от семеен тип.
Разкрити бяха градински групи към общностните центрове за деца и семейства – район
Овча купел и район Слатина.
По информация на НСОРБ, чрез предоставяне на услугите в семейна среда „Личен
асистент“ и „Домашен помощник“ са обслужени 58 лица с увреждания от 10 лични
асистента, 5 социални асистента и 10 домашни помощници.
През 2013 година Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения
(БАЛИЗ) реализира и апробира модел на иновативната услуга - заместваща грижа между
семейства на деца и лица с интелектуални затруднения.
Съюзът на инвалидите в България продължи взаимодействието си със структурите на
други неправителствени организации и с ОЗД. СИБ Шумен поднови лиценза си от
Държавна агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги в общността за
деца от 3 до 18 годишна възраст с трайни физически увреждания и семейства на деца с
увреждания. Центърът предлага консултиране и информиране, обучение, медицинска
рехабилитация на деца, младежи и родители на деца с физически увреждания; помощ на
семействата на деца с увреждания при решаване на проблемите им.
Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ) разкри Дневен център за
възрастни хора с увреждания, Бюро за социални услуги и ЦСРИ за деца с епилепсия.
Националният център за рехабилитация на слепи, консултира Община Кърджали за
разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция.
По оперативна цел 3. „Гарантиран достъп да качествено образование на хората с
увреждания”.
Eксперти от Държавната агенция за закрила на детето и през 2013 г. продължиха
проверките в училища и детски заведения във връзка с нарушаване правата на децата. От
извършените 68 проверки в образователните заведения, 25 са в детски заведения, 43 в
учебни заведения. Голяма част от проверките, основно в детските заведения, касаят
проблеми свързани с обучението на деца със специални образователни потребности /СОП/.
В някои от проверяваните обекти бе установено, че не се спазват разпоредбите на Наредба
№ 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със СОП и/или хронични заболявания
за уведомяване на ОЗД при отказ от страна на родител. Резултатите от извършените
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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проверки в образователните институции сочат, че те все още не разпознават органите за
закрила на детето и техните функции. Не е утвърдена практиката в случай на насилие над
дете или друг установен риск, училищата и детските градини да сигнализират своевременно
Дирекция “Социално подпомагане”, ДАЗД или органите на МВР, в съответствие с
изискването на чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето. Част от обработените от
ГДКПД преписки през 2013 г. касаят случаи на деца с поведенчески проблеми в детски
градини и училища.
По информация на Министерството на образованието и науката, през отчетния период
е осигурена допълнителна образователна подкрепа на децата и учениците със специални
образователни потребности. Чрез 28-те ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със СОП през учебната 2012/2013 година бяха
осигурени 1267 ресурсни учители, психолози, логопеди и рехабилитатори на слуха и говора
за ресурсно подпомагане на интегрираното обучение на 10 349 деца и ученици със СОП в
общо 1912 детски градини и училища. Осигурена бе подкрепяща среда за провеждане на
външното оценяване и на държавните зрелостни изпити за ученици със специални
образователни потребности Осъществена беше координация и са реализирани дейности за
осигуряване на подкрепяща среда (включително учители консултанти и удължено време за
изпитите) за участие в националното външно оценяване (IV, VII и VIII клас) на общо 74
ученици с нарушено зрение. Осъществена е координация и са реализирани дейности за
осигуряване на подкрепяща среда (включително учители консултанти и удължено време за
изпитите) за полагане на държавните зрелостни изпити на общо 152 зрелостници със СОП,
включително на 26 ученици с нарушено зрение.
Продължи работата по изпълнението дейности по проект „Включващо обучение“. Във
връзка с ранното оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от
предучилищна възраст е избран изпълнител за прилагане на скрининг-тест за децата от 3
години до 3 години и 6 месеца, разработено е ръководство за прилагане на скрининг-теста,
обучени бяха над 400 логопеди и психолози за прилагане на скрининг-теста за определяне
на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, при които има риск от възникване на
обучителни трудности, и при децата, за които съществуват индикации за наличие на
обучителни трудности, проведен бе скрининг-тест с над 6 029 деца от 990 ЦДГ и ОДЗ в
страната, за който бе изготвен анализ. Също така бяха избрани 25 пилотни детски
градини/обединени детски заведения за осъществяване на следващите поддейности,
назначени бяха 25 психолози и 25 логопеди в пилотните 25 ЦДГ/ОДЗ; разработиха се
тестове за определяне на езиковото развитие на децата на 4-, 5- и 6-годишна възраст, както
и примерни програми за работа с деца, при които има риск от възникване на обучителни
трудности и при децата, за които съществуват индикации за наличие на обучителни
трудности.
С цел повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на
приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование,
съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик в утвърдените 84 пилотни
общообразователни училища (по 3 във всяка област) са назначени 84 психолози, 175
ресурсни учители, 60 логопеди, 3-ма учители на деца с нарушено зрение и 10 слуховоречеви рехабилитатори в 84-те пилотни общообразователни училища Екипите в пилотните
училища работят по разработената единна методика за оценка на образователните
потребности на децата и учениците и ръководство за прилагането й. Обучени са 84
психолози от пилотните училища за прилагане на методиката за оценка на образователните
потребности, оборудвани са 84 ресурсни кабинета с необходимата техника и апаратура в
подкрепа на обучението на децата със СОП, извършена е доставка и оборудване в 20
кабинета със специализирана техника за работа с деца с увреден слух, извършена е доставка
и оборудване в 10 кабинета в със специализирана техника за работа с деца с нарушено
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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зрение.В 84-те пилотни училища са сформирани екипи от специалисти и е изграден модел
за успешно приобщаване в учебната и училищната среда на 1 508 ученици със СОП. С цел
създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към
включващото обучение бяха проведени срещи на партньорите от неправителствения сектор
с деца, с родители и учители от пилотни училища; организирани бяха дни на
толерантността, национални летни обучителни лагери за 187 деца със СОП, 70 деца без
СОП, 59 родители на деца със СОП и с участието на 56 учители, работещи с деца със
специални образователни потребности.
Във връзка повишаване капацитета на специалните училища за деца със сензорни
увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на
включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания са ремонтирани и
оборудвани с необходимата техника, апаратура и материали специализираните кабинети в
3-те училища за деца с увреден слух и в 2-те училища за деца с нарушено зрение.
Разработени бяха графици и програми за провеждане на специализирани обучения за деца
със сензорни увреждания, интегрирани в общообразователни училища, техни родители и
учители. Доставена и монтирана е необходимата техника и апаратура в 5-те специални
училища. Назначени бяха 5 екипа от специалисти (до 46 души общо - по 8 специалисти в
училищата за деца с увреден слух и по 11 специалисти в училищата за деца с нарушено
зрение) за провеждане на специализираните летни обучения за деца със сензорни
увреждания., интегрирани в общообразователни училища, техни родители и учители.
Проведени бяха 7 специализирани обучения по време на лятната ваканция за деца със
сензорни увреждания, интегрирани в общообразователни училища, техни родители и
учители. В обученията участие взеха 63 ученици, 62 родители и 29 учители от
общообразователни училища.
По отношение изграждането на нов модел на организация и функциониране на
училищата за деца с умствена изостаналост (помощните училища) от интернатен тип в IV
помощно училище „Проф. Д. Кацаров” – гр. София, което е пилотно училище по проекта, са
новоизградени или ремонтирани и обзаведени с необходимите материали и техника 6
специализирани кабинети за работа с деца с тежки умствени и с множество увреждания,
осигурени са 2 броя софтуерни продукта – за работа в логопедичния кабинет и в кабинета
на психолога, назначени са 32 специалисти за работа с деца с тежки и множество
увреждания (5 психолози, 4 логопеди, 2 арттерапевти, 2 кинезитерапевти, 1 социален
педагог, 14 възпитатели и 4 помощник-възпитатели) и 3-ма души помощен персонал.
Разработен е проект на нов учебен план за децата с тежки и с множество увреждания,
свързан с новия модел на функциониране на училището, осигурено е специализирано
хранене за децата, съобразено със здравословното им състояние, осигурен е ежедневен
специализиран транспорт от новата учебна 2013/2014 година, преустановена е дейността на
интерната. Във връзка оптимизиране на системата от специални училища преустановената
дейност на интерната на пилотното помощно училище и новият модел на работа в него ще
послужи за модел на работа в помощните училища с децата с тежки и с множество
увреждания - без откъсването им от тяхната семейна среда, в съответствие с процеса на
деинституционализация. Във връзка с новия модел на функциониране на училището е
разработен и се пилотира нов учебен план за децата с тежки и с множество увреждания.
С цел създаване на условия за достъп до образование на децата с увреждания,
настанени в специализираните институции започна осигуряването на подкрепяща среда от
психолози и ресурсни учители за ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги
от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация. През 2013 г. са избрани
и утвърдени две пилотни училища, в които започна обучението на деца, които ползват
услуги от резидентен тип. Утвърждаването на училищата е свързано с готовността по
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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проектите „Детство за всички” и „Подкрепа” на ДАЗД и продължава поетапно в зависимост
от откриването на резидентните услуги в общността.
Министерството на образованието и науката непрекъснато подкрепя и сътрудничи при
провеждането на семинари и обучения за учители и специалисти с педагогически функции с
оглед необходимостта от осигуряване на специализирана подготовка за работа с деца и
ученици със специални образователни потребности в общообразователна среда. В тази
връзка ежегодно се подкрепя провеждането на семинар и обучение за учители и
специалисти с педагогически функции – психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и
говора и др., работещи с деца и ученици с нарушено зрение в детски градини и училища,
както и за ресурсни учители, подпомагащи деца и ученици със зрителни увреждания в
общообразователна среда. През 2013 г. обучението беше на тема: „Ресурсно подпомагане по
общообразователните учебни предмети на интегрираните зрително затруднени ученици” и
се проведе в СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов”, гр. Варна. В
изпълнение на дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности са
организирани и/или проведени 187 обучения от ресурсните центрове, както и са
организирани и/или проведени 196 обучения от ресурсните центрове за специалисти от
самите ресурсни центрове. В съответствие с утвърдените учебни програми по специалните
учебни предмети за деца и ученици с увреден слух е стартирана процедура по оценяване и
одобряване на проекти на учебници по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания – с увреден слух: „Развитие на речта“ – учебници по развитие на
речта за учениците с увреден слух от I до Х клас, „Произношение“ – учебници по
произношение за учениците с увреден слух от I до VIII клас. Разработен е Учебен план за
професионално образование по рамкова програма „А“ с придобиване на първа степен на
професионална квалификация по професия код 621110 „Работник в растениевъдството“,
специалност код 6211102 „Трайни насаждения“, от професионално направление код 621
„Растениевъдство и животновъдство“, дневна форма на обучение, прием след завършен VІІІ
клас на помощно училище, както и проекти на учебни програми за задължителна
професионална подготовка по учебните предмети от учебния план.
През 2013 год. СИБ участва със становища и предложения на свои експерти за
изготвянето на нов Закон за предучилищно и училищно образование.
Асоциацията на родители на деца с епилепсия разработи Методика и ръководство по
проект MotivAction – за обслужване на детето както и неговата среда.
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
бяха средства за закупуване на учебници и учебни пособия на 85 ученици и студенти от
цялата страна. За десет от кабинетите за рехабилитация на слуха и говора в София, Варна,
Русе, Пловдив и Плевен са закупени учебни помагала. АРДУС подпомогна закупуването на
учебници и учебни пособия за сираците и полусираците от ССУ за ДУС “Проф. д-р Дечо
Денев” в град София, както и 84 семейства на деца и младежи с кохлеарни импланти за
закупуване на част от необходимите им батерии. Участва в проект „Включващо обучение“,
като подпомага интеграцията на деца с нарушен слух в масови училища, която е
фундаментална за тяхното психо-емоционално и социално развитие, формира умения в
чуващите учениците как да контактуват с нечуващите си връстници и да приемат
различието.
Съюзът на слепите в България, чрез структурите си в страната издирва деца със
зрителни увреждания и установява контакт с тяхните семейства. Подпомага ги в избора им
на специализирана или интегрирана форма на обучение. Провежда информационни
кампании за промяна в обществените нагласи. На учащите се предоставя безплатно
брайлова хартия, дискове или касети за запис на преподавания материал, осигури
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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стипендии на 120 студенти във ВУЗ и колежи. В изпълнение на проект „Създаване на
център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания”, финансиран от
ОПРЧР ССБ издаде „Анализ на възможностите на младите хора за подкрепа при избора им
на професия“, „Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и
съвети за успешно кандидатстване за работа” и „Методика за създаване на условия за
достъпно образование” на хора с нарушено зрение. Материалите бяха разпространени в
Министерство на образованието и науката, ресурсните центрове и регионалните
инспекторати към МОН, училища, колежи и висши училища, структурите на Съюза и
членове. Общият тираж на материалите е 3 000бр. По същият проект, в СОУ за деца с
нарушено зрение „Луи Брайл” - София и „проф.Ив.Шишманов” - Варна, бяха проведени
курсове за подготовка за кандидатстване във ВУ.
По оперативна цел 4. „Осигуряване на комплексна медицинска и социална
рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия”.
Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл.
35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Медицинските условия,
експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват
целева помощ, са посочени в ППЗИХУ. Целева помощ се отпуска въз основа на молбадекларация, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.
МТСП разработи изменение и допълнение на НАРЕДБА за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 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. За 2013 г. изплатените от Агенцията за социално подпомагане
финансови средства за осигуряване на целева помощ за помощни средства, приспособления
и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания са в размер на 41 599 123 лв.
Разработен бе Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с
увреждания, с който се привежда законодателството в съответствие с Решение № 368 на
Министерския съвет от 2013 г. за приемане на стабилизационни и неотложни мерки за
подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и за
демократизиране на управлението и Решение № 456 на Министерския съвет от 2013 г. за
приемане на Програма „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални
приоритети на правителството на Република България”, и с оглед съобразяване с мерките,
№ по ред 128, 129 и 130, № 229, 230 и 231, от Плана за намаляване на административната
тежест. ЗИД на ЗИХУ е приет на заседание на МС. Целта е привеждане на нормативната
уредба, свързана с регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хората
с увреждания и лицата осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни
средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с
увреждания в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност и с Плана за намаляване на
административната тежест.
Съгласно § 5 от ПЗР на Наредбата 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, министърът на труда и социалната политика определя
със своя заповед пределните размери (лимити) на медицински изделия, включени в
приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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хората с увреждания по реда на глава трета, раздел трети от Наредбата, считано от 1
септември 2013 г.
През 2013 г. бе изготвена Концепция за промени в Закона за социално подпомагане и
Правилника за неговото прилагане, във връзка с поставеното осъдително решение на
Европейския съд по правата на човека по делото „Станев срещу България“ . В тази връзка
предстои да бъдат изготвени нормативни промени в Закона за социално подпомагане, с
които да се обезпечи участието на лицата с ментални увреждания в оценката, планирането,
предоставянето на социални услуги и контрола на качеството им, както и зачитането на
правото им на избор на вида на услугата, която да ползват.
Съгласно двугодишния план за промяна на националното законодателство в
съответствие с изискванията на КПХУ, експерти от ДАЗД участват в различни работни
групи, създадени в изпълнение на плана – междуведомствена работна група по
координация, междуведомствена работна група за подготовка на първоначалния доклад за
прилагането на КПХУ в България, за транспонирането на чл. 19 от КПХУ в националното
законодателство. Работната група за социални услуги, функционираща към Националния
Съвет за закрила на детето, взе решение за актуализиране и продължаване на изтеклата в
края на 2013 г. Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания. Като
специализиран орган за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на
детето през 2013 г., председателят на ДАЗД инициира създаването на междуведомствена
работна група, която да предложи нормативен и административен механизъм за
осигуряване, ремонт и поддръжка на кохлеарни имплантни системи за деца с невросензорна
загуба на слуха.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания продължи своята активна
дейност и през 2013 г., което е поредния положителен пример за успешно взаимодействие
между изпълнителната власт и неправителствения сектор.
През отчетния период бяха изплатени месечни добавки за социална интеграция
(парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на
допълнителни разходи за транспортни услуги, за информационни и телекомуникационни
услуги, за обучение, за достъпна информация, за балнеолечение и рехабилитация, за
диетично хранене и лекарствени продукти) в размер на 138 860 190 лева. По Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в страната средномесечно е
оказана подкрепа на 509 170 лица с увреждания, в това число на 20 147 деца 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, на лица с интелектуални затруднения и
психични разстройства и лица със сляпо-глухота. През 2013 г. по сключен договор на
Агенция за хората с увреждания със Съюза на глухите в България са изплатени целеви
помощи за жестомимични услуги на 4 060 правоимащи лица с увреден слух в размер на 200
065 лв. По договор със Съюза на слепите в България са изплатени целеви помощи за
придружител на слепи на 9 714 правоимащи лица с увредено зрение в размер на 465 168 лв.
По договор със Съюза на инвалидите в България са изплатени целеви помощи за
придружител на 17 963 трудноподвижни лица в размер на 763 428 лв. По договор с
Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения са изплатени целеви помощи на
4 909 правоимащи лица с интелектуални затруднения в размер на 199 796 лв. През 2013 г. са
извършени 136 проверки на обекти на търговци на медицински изделия, помощни
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания. Приключи изпълнението
от Агенцията за хората с увреждания на проект „Създаване на единна система за
управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с
увреждания в България“ с което България вече разполага с единна информационна система
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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за хората с увреждания, която подпомага насочването и реализирането на подходящи мерки
и дейности към хората с увреждания. Целта е подобряване на процеса и повишаване
ефективността от разработката и изпълнението на държавната политика за интеграция на
хората с увреждания чрез нарастване на административния и управленски капацитет на
Агенцията за хората с увреждания в анализирането, планирането и изпълнението на
държавната политика за интеграция на хората с увреждания, наред с координирането на
общите усилия на всички заинтересовани институции, неправителствени стопански и
нестопански организации, както и в администрирането на процеса на изпълнение на
национално, областно и общинско равнище.
Във връзка с оптимизиране на медицинската експертиза Министерството на
здравеопазването с активното участие на НЕЛК, МТСП изготви законопроект за изменение
на Закона за здравето в частта медицинска експертиза касаещ отпадане на забраната за
органите на медицинска експертиза да имат право да упражняват медицински дейности,
които подлежат на техен контрол. Изготвени бяха предложения за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на РКМЕ и Наредбата за медицинската експертиза. Приети са изменения в
Наредба № 40 за основния пакет здравни дейности, гарнтиран от бюджета на НЗОК Приложение № 6 и Приложение № 7, свързани с удължаване срока за ползване на
медицинските документи необходими за освидетелстване от ТЕЛК. Същите са в сила от
01.01.2014 г. На 21.12.2013 г. Министерски съвет прие Национална здравна стратегия 2014 2020 г. в която са включени отделни раздели:
- За достойна грижа за хората с трайни увреждания: Заложените мерки са насочени
към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на
дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и
активно участие във всички области на обществения живот, в това число и равен достъп до
качествено и безопасно здравеопазване. Стратегията е съобразена с обстоятелството, че
много хора с увреждания имат нужда от повече общи и специфични за тяхното състояние
проблеми - свързани с физическото, психичното и социално здраве, в сравнение с хората
без увреждания. Крайната цел е равни възможности, пълноценно и активно участие на
хората с увреждания във всички области на обществения живот.
- За модерно психиатрично обслужване на хора с хронични психични разстройства:
приоритет в бъдещата дейност е развиването на услуги, свързани с психосоциалната
рехабилитация на лицата с психични разстройства, като задължително условие за
пълноценното им включване в живота на обществото. Рехабилитацията на хората с
увреждания е цялостен процес и трябва да се създават програми и структури, които да
осигуряват последователното провеждане на стъпките от този процес, а именно –
медицинска, професионална и социална рехабилитация.
- За живот в общността за всяко дете чрез политиката за деинституционализация на
децата до 18г: политиката по деинституционализация на децата до 18г. включва дейности
по осигуряване на живот в общността за всяко дете чрез изграждане на система от услуги и
мерки, осигуряваща превенция на изоставянето и здравно-социална подкрепа за
семействата и децата или алтернативна на семейната грижа. Целта е подобряване
благосъстоянието на децата и гарантиране на правото на децата на семейна среда и на
достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.
В изпълнение на дейностите по Национална програма за редки болести 2009 – 2013.
бяха продължени дейностите по обхващането на всички новородени деца от три неонатални
скринингови програми за тежки вродени заболявания (хипотиреоза, вродена
надбъбречнокорова хиперплазия и фенилкетонурия). Новородените преминали през трите
програми за масов скрининг през 2013 г. са 62 679, като на всяко новородено са направени
изследвания за трите проследявани заболявания. Новооткрити случай на болни деца от
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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двете ендокринни скринингови програми (хипотиреоза, вродена надбъбречнокорова
хиперплазия) са общо 37, а с фенилкетонурия – 8. Ранната диагностика и започване на
лечение осигурява нормален живот на болните от тези заболявания деца. Късното
откриване на заболяванията води до неефективно лечение и тежка инвалидизация. В
рамките на здравната система за децата с увреждания се осигурява диагностична, лечебна и
рехабилитационна помощ. През 2013 г. в лечебните заведения за болнична помощ, бяха
проведени и отчетени 4 628 бр. клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация, по
които са лекувани 2 094 деца до 18 годишна възраст. За същия период са проведени и
отчетени и 20 015 физиотерапевтични курса на лечение на деца до 18 годишна възраст в
извънболничната медицинска помощ. За 2013 г. сред етническите малцинства се проведоха
беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за
редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар в следните
Регионални здравни инспекции: Бургас, Варна, Монтана, Пазарджик, Перник, Силистра,
София област, Ямбол, Смолян и Столична РЗИ. Проведени са 64 беседи (обхванати 472
лица) и разговори с млади майки за значението на имунизациите и мотивирането им за
редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар. Проведените
беседи бяха на теми „Значението на имунизациите и мотивиране за редовното им
прилагане“; „Необходимост от имуницация. Видове имунизации.“; „Активно насочване за
избор на личен лекар“; „Мотивиране за задължително имунизиране от заразни
заболявания“; "Как да растат децата ни здрави?"; "Имунизации и профилактика";
"Имунизациите - сигурна защита срещу заразните болести" и "Рак на маточната шийка".
РЗИ проведе кампании за борба със затлъстяването, повишаване на физическата активност;
обучение във връзка с безопасно движение по пътищата; кампания за ограничаване на
тютюнопушенето; кампания по проблемите на сексуалното и репродуктивното здраве;
профилактика на остеопорозата; кампания по Национален план за действие по околна среда
и здраве, в които участие взеха над 62 000 деца и младежи до 18-годишна възраст. С цел
прецизиране нуждата от ПСПС и МИ е изготвена и утвърдена промяна в Наредбата за
условията и реда за съставяне списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за
медицинските изделия и за определяне на стойността до която те се заплащат. Промяната е
в сила от 01.07.2013 год. и се отнася до удължаване на срока за регистрация на
медицинските изделия в списъка, които се подържа от Изпълнителна агенция по
лекарствата.
По данни на Националната здравноосигурителна каса през 2013 г. в обхвата на
физикалната и рехабилитационна медицина са включени и нови специализирани
медицински дейности: антропометрия (соматоскопия, сантиметрия, ъглометрия,
плантография, динамометрия, определяне на телесна маса); клинично функционално
изследване (мускулно тестуване, обем на движение, равновесие/координация, сръчност);
локомоторен анализ (анализ на походката); анализ на дейностите от ежедневния живот
(ДЕЖ) и определяне на рехабилитационен потенциал. Заплащането от НЗОК на
първоначалния специализиран преглед на специалиста по физикална и рехабилитационна
медицина, както и на специализираните медицински дейности от пакет „Физикална и
рехабилитационна медицина“ допринесе за комплексното лечение на пациентите и подобри
достъпа на здравноосигурените лица до качествена извънболнична медицинска помощ.
Всяко здравноосигурено лице може да избере лечебно заведение за специализирана
извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна, сключило договор с
НЗОК за пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“. През 2013 г. са извършени
210 916 физиотерапевтични курсове по медицинска рехабилитация в извънболничната
медицинска помощ в полза на задължително здравноосигурени лица. Извършените
специализирани медицински прегледи са 203 353, като извършените процедури са
4 198 504. През отчетния период на задължително здравноосигурените лица бе оказана
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медицинска рехабилитация в рамките на 10 клинични пътеки включващи физикална
терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна
атрофия, на болести на централна нервна система, след инфаркт на миокарда, след сърдечни
операции, при детска церебрална парализа, при болести на периферна нервна система, при
родова травма на централна нервна система, при родова травма на периферна нервна
система, при болести на опорно-двигателен апарат и специализирани грижи при
персистиращо (хронично) вегетативно състояние. През 2013 г. преминалите по тези
клинични пътеки задължително здравноосигурени лица са общо 129 020. НЗОК заплати
медицинските изделия за извънболнична помощ, предназначени за заболявания, включени в
списъка по наредбата по чл.45, ал.3 от ЗЗО, както следва: изделия за илео- и коло-стоми,
изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища, глюкомер (апарат за
измерване на кръвна захар) и тест-ленти за глюкомери. НЗОК заплати индивидуалната за
всяко задължително здравноосигурено лице комбинация от изделия на стойност до 139.20
лв. за период от 1 месец, за една илео или коло стома, комбинация от изделия на стойност
до 206.40 лв. за период от 1 месец, за една цистостома. Всеки глюкомер се отпуска с
придружаващи аксесоари /убождащо устройство, диагностични ленти/тест-разтвор, игли за
убождащо устройство/; 200 бр. игли за убождащо устройство и се заплаща от НЗОК на
стойност 17,54лв. Тест лентите се назначават от ендокринолог или общопрактикуващ лекар
след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тестленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на
бременни - 1 100 тест-ленти/годишно. Стойността, която касата заплаща за една опаковка от
50бр. е 34,80лв. НЗОК продължи да изплаща извън стойността на клиничните пътеки
медицински изделия, прилагани в болничната помощ, установени в приложение №5 към
член единствен на Постановление № 5 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и
цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.
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 (НОИ). 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 шест последователни 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 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, които
преминаха през програмата за профилактика и рехабилитация през 2013 година е 37 524, за
което са изразходвани 14 686.6 хиляди лева. За ползване на парична помощ за
профилактика и рехабилитация, са издадени удостоверения на 37 524 лица. С относителен
дял 96,4% от общия брой лица ползвали парична помощ за профилактика и рехабилитация,
са от фонд “Общо заболяване и майчинство”, 3,5% от фонд “Пенсии” и под 1% - от
фондовете “Пенсии, несвързани с трудова дейност” и “Трудова злополука и професионална
болест”. Лицата, провели профилактика и рехабилитация, са разпределени по 10-те групи
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заболявания – сърдечно-съдови, стомашно-чревни, бъбречно-урологични, ендокринни,
гинекологични и кожни заболявания, както и заболявания на централната нервна система,
на периферна нервна система, на опорно-двигателния апарат и на дихателната система. С
най-голям относителен дял са лицата, провели профилактика и рехабилитация за
заболявания на опорно-двигателния апарат – 64,2%, и на периферната нервна система –
26,1%.
През изминалата 2013 г. продължи 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. Консултирани са 53 лица с трайни
увреждания.
В изпълнение на Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално
подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия, през 2013 г. с еднократна материална помощ
в размер на 222 500 лева са подпомогнати 890 военноинвалиди, изпаднали в тежко
материално положение“.
Българската асоциация на лица с интелектуални затруднение през 2013 година
осигури придружители на 4 909 лица с интелектуални затруднения и с психични
разстройства и извърши 20 проверки за извършване на. Мониторинг, относно ефективното
усвояване на отпуснатите средства Дейността се финансира от Агенцията за хората с
увреждания.
Асоциацията на родители на деца с епилепсия активно участва в междуведомствената
група за промяна в законодателството в медицинската експертиза, взаимодейства активно с
представители на Българския лекарски съюз.
Асоциацията на родителите на деца с увреден слух осигури допълнителни
индивидуални часове за рехабилитация на слуха и говора и помощ по учебни предмети на
нуждаещи се ученици. На 131 деца и младежи с увреден слух бяха осигурени по 20
допълнителни индивидуални часа за рехабилитация на слуха и говора и помощ по учебни
предмети, а на други 97 по 6 часа. Осигурена бе психологическа помощ на 5 семейства.
Организирани бяха групови занимания в областта на спортовете лечебно плуване и
обучение по бойни изкуства. Организирани бяха индивидуални курсове по английски и
немски език, изобразително изкуство, предпечат, текстообработка, дизайн и арт терапия в
които са обхванати 14 младежи с увреден слух от страната.
През 2013 година Национална организация „Малки български хора” предостави
комплекс от социални услуги включващи информиране и консултиране, съдействие при
изготвяне и подаване на документи в ТЕЛК, консултиране и посредничество за започване
на работа, издаване и разпространение на специализирана литература, както и мобилен
център за посещения и работа на терен. През 2013 година бяха осъществени над 10
регионални срещи и беседи с членове и над 20 индивидуални посещения. Съществена роля
на центъра е индивидуалното посещение на членовете живеещи в райони с лоша
инфраструктура или такива, които в следствие на своето заболяване са трудно подвижни.
СВВП обработва заявките и организационно подпомага ползването на почивната база
на МО и МВР от страна на военноинвалидите, военнопострадалите и членовете на техните
семейства. Средногодишно в посочения период около 14 % (110 човека) от членовете на
организацията използват възможността за лятна почивка в извънактивния курортен сезон в
базите на МО и МВР, като заплащат 25% от стойността на услугата.
Съюзът на слепите в България, предоставя на нуждаещите се помощни технически
скредства за: ориентиране и мобилност- бял бастун за ориентиране и мобилност; бял бастун
за компенсиране на дифицит в опорно-двигателния апарат, ултразвукови очила за
ориентиране; контрол на здравето – говорящ апарат за измерване на кръвно налягане и
пулс, говорящ термометър за телесна температура, говорящ кантар за тегло; контрол на
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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времето – тактилен ръчен часовник и будилник /брайлов/, говорящ ръчен часовник; достъп
до образование и информация - плоча и шило за писане, пишеща машина на брайл,
синтезатор на българска реч, тактилен правоъгълен триъгълник, тактилна линийка,
тактилен ъгломер, осветена лупа, мини видео увеличител; бита - говоряща кухненска везна,
звуков индикатор за ниво, мерни лъжички за кухня, звуков детектор на светлина, детектор
на цветове, аудиоустройство за етикиране, говоряща кана за течности, шивашки тактилен
метър, сгъваем строителен метър; осмисляне на свободното време – шах,табла,”Не се сърди
човече”, домино, морски шах, дама.
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 2013 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 лица 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 с и над 71% намалена
работоспособност; военноинвалиди; хора със сензорни увреждания; хора с ментални
увреждания. Целева група на програмата са и безработни лица в трудоспособна възраст,
преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, регистрирани
в бюрата по труда. 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 ЗИХУ за осигуряване на достъп до работните места, както за
приспособяване и/или оборудване на работни места за хора с увреждания. През 2013 г. в
Програмата бяха включени 1592 лица с трайни увреждания. Средномесечно работиха 1818
лица. Изразходени бяха 7 878 881 лв. През отчетния период по чл.36, ал.2 от Закона за
насърчаване на заетостта в заетост бяха включени 81 младежи с трайни увреждания.
Средномесечно работиха 86 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната година).
Изразходваните средства са в размер на 168 246 лв. По мерките за наемане на безработни
лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди (чл.52, ал.1 от ЗНЗ) и за наемане
на безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл.52,
ал.2 от ЗНЗ), през 2013г. в заетост бяха включени общо 1295 лица с трайни увреждания.
Средномесечно работиха 832 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната година).
Изразходваните средства са в размер на 2 353 493 лв. За насърчаване развитието на
собствен бизнес от лица с увреждания се реализира Програма „Кредит без лихва за хора с
увреждания”. По програмата се субсидира лихвата на кредитополучатели с увреждания по
Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” („ГФМ”). През 2013г. по Програмата
„Кредит без лихва за хора с увреждания” бяха възстановени лихвите на 40 лица с
увреждания - кредитополучатели по Проект „ГФМ” на МТСП. Изразходваните средства са
в размер на 33 369 лв.
В изпълнение на стратегическата и оперативна цел на Министерство на труда и
социалната политика и през 2013 година Агенцията за хората с увреждания продължи да
изпълнява програмата „Интеграция на хората с увреждания”. За активни политики през
2013 година от страна на АХУ бяха изразходвани 3 761 560 лева (в т.ч. 301 130 лева за
финансиране на проекти за достъпна среда). За финансиране на проекти на обичайни
работодатели бяха изплатени средства в размер на 157 977 лева (дофинансирани са 4
договора от 2012 г. и 12 договора от 2013 г.) за приспособяване и оборудване на 25 работни
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
28/44

места захора с трайни увреждания в обичайна работна среда. На 80 броя специализирани
предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания, членуващи в
национално представителните организации на и за хора с увреждания бяха възстановени 50
на сто от внесените осигурителни вноски за работещите, влизащи в списъчния брой на
персонала в размер на 975 315 лева. За финансиране на специализираните предприятия и
кооперации на хора с увреждания бяха изплатени 1 469 225 лв. ( в т.ч. преходен остатък от
2012 г. - 79 078 лв.)за финансиране на 31 проекта. 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 13 специализирани
предприятия и кооперации, като са разкрити 35 нови работни места. Създадени са
здравословни и безопасни условия на труд за 598 лица с трайни увреждания. Стартиралата
през 2006 г. програма за финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност на
хора с увреждания продължи да се радва на голям интерес и да разширява полето си на
действие, относно сферите на дейност на бизнеса на хората с увреждания. Към 31.12.2013 г.
са финансирани 32 проекта за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от
лица с трайно намалена работоспособност в размер на 541 222 лв. (в т.ч. преходен остатък
за 2012 г. – 28 953 лв.). Извършени бяха 385 проверки с цел осъществяване на мониторинг
на договорни задължения по проектите. През 2013 година са новорегистрирани 7
специализирани предприятия. За финансиране на 21 проекта на организации с нестопанска
цел, за осъществяване на дейности, свързани с рехабилитация и социална интеграция на
хората с увреждания бяха изплатени средства в размер на 316 691 лв. (в т.ч. преходен
остатък от 2012 г. – 2 754 лв.). Броят на обхванатите преки и непреки бенефициенти с тези
проекти е около 5 000 лица с увреждания. За целеви помощи на придружители на
трудноподвижни лица, лица с увредено зрение и за лица с интелектуални затруднения и
психични разтройства и за ползване на жестомимични услуги от лица с увреден слух бяха
изплатени 1 628 457 лева за 36 646 лица.
През 2013 година контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда” осъществиха контрол относно спазване на законовите изисквания на чл. 315 от
Кодекса на труда, чл. 9 а от Закона за държавния служител и чл. 27 от Закона за интеграция
на хората с увреждания за осигуряване на определен брой работни места за хора с
увреждания. Констатирани са 349 нарушения. Най-голям брой проверки бяха извършени на
територията на областите - София област (64 проверки), Пловдив (32 проверки),
Благоевград (25 проверки), Ловеч (24 проверки) и т.н. През отчетния период са съставени 11
акта за установяване на административни нарушения.
През месец март 2013 година в България, град Пловдив се състоя Европейски форум
за социално предприемачество. В рамките на форума се проведоха Европейска
конференция на тема „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и
Панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания.
Във връзка с оказването на подкрепа на съществуващи специализирани предприятия и
кооперации на хора с увреждания и социални предприятия и създаване на нови такива по
ОП РЧР се реализира операция „Нови възможности”. Целта е подкрепа на процеса на
развитие на социалната икономика и създаване на социален капитал чрез подкрепа на
общините за осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи. Реализацията на
схемата е в отговор на необходимостта от въвеждане на модели за подкрепа на развитието
на социални предприятия за постигане на социален ефект чрез подобряване на социалния
статус на лица от уязвими групи. Сключени бяха 32 договора на стойност 8 203 650,76
лева. През 2013 г. се реализират 30 договора, в рамките на които бяха разкрити социални
предприятия за озеленяване и благоустройство, обществено хранане (обществени
трапезарии, стол, домашен социален патронаж), за извършване на техническа дейност в
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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подкрепа на общинската администрация, за обществена пералня и за традиционни занаяти.
През 2013 г. функционират общо 30 социални предприятия - 20 от тях са разкрити през 2013
г., в които са наети на работа 518 лица от уязвимите групи (в т. ч. и персонал на
предприятията – ръководен и специалисти), като всички обхващат повече от една уязвима
група лица: хора с трайни увреждания, лица, изтърпели наказание лишаване от свобода,
самотни родители, многодетни майки, лица от малцинствени етнически групи, лица,
напускащи специализирани институции, лица, страдащи от различни зависимости,
дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане. През 2013 г. всички проекти
приключиха изпълнението си.
През 2013 година приключи изпълнението на операция „Шанс за всички“. Операцията
имаше за цел 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 професионална квалификация
и осигуряване на заетост за хора с увреждания. Схемата се фокусира върху обучение за
придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на
ключови компетенции на хора с увреждания и осигуряване на последващата им заетост за
срок от една година. Мерките бяха насочени както към новонаеманите лица, така и към
служителите в тези организации, като по този начин се гарантира повишаване на
конкурентоспособността и стабилизиране на позициите на пазара. Схемата бе обособена в
два компонента, в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавната помощ.
В резултат от изпълнение на проектите през обучение преминаха 109 лица. Броят на лицата,
започнали работа в сектора на социална икономика е 29, като за всички е осигурена
последваща заетост.
В процес на реализация е проект „Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на
качеството и ефективността на социалната работа”.
Основната цел на проекта е
повишаване на професионалния и административния капацитет, както и мотивацията на
служителите в структурите на Агенцията за социално подпомагане. Към 31.12.2013 г. по
проекта са назначени 383 от общо 400 социални работници. От 01.02.2012 г. 53 социални
работници преминаха в щата на дирекциите „Социално подпомагане“, което показва
устойчивост на дейностите по Проекта. През месец декември 2013 г. бяха назначени част
от кандидатите, участвали в петия допълнителен подбор за набиране на социални
работници за Дирекции „Социално подпомагане”, в които има свободни места. През месец
декември 2013 г. се проведоха въвеждащо и надграждащи обучения в гр. Пловдив на
служители по Проекта от отделите „Закрила на детето” за областите Пловдив, Стара Загора,
Хасково, Кърджали, Пазарджик и Смолян и в гр. Бургас за областите Бургас, Сливен и
Ямбол. Обученията бяха проведени, съгласно сключен договор по Позиция 2 по
Обществена поръчка с предмет „Разработване и прилагане на системи за обучения,
провеждане на обучения и осигуряване на логистика за провеждането на обучения и
конференции по проект № BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенция за
социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския
социален фонд и държавния бюджет“. Обучени са общо 165 служители по проекта и от
щата на Агенцията за социално подпомагане, от тях 400 служители, назначени по Проекта.
През периода е изпълнена дейност 7 по Проекта. Разработени бяха системите за въвеждащо
и надграждащи обучения, съгласно сключен договор по Позиция 1 по горепосочената
обществена поръчка. През отчетния период са доставени канцеларски материали в 147
дирекции „Социално подпомагане“ и Централно управление за екипа по Проекта, съгласно
договор по обществената поръчка за доставка на канцеларски материали по Проекта.
Изготвеният анализ на потребностите от обучения се използва при планиране на обученията
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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на служителите от отделите ОЗД и ХУСУ, които се провеждат в настоящия момент при
изпълнението на дейност 8 от Проекта.
По данни на Министерството на икономиката и енергетиката, по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 в процес на
реализация е мярка „Създаване на условия за укрепване и повишаване на
конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации“. Разкрити са
нови 26 работни места в подкрепените предприятия и кооперации на хората с увреждания, в
които са реализирани 14 инвестиционни проекта. По процедура "Подкрепа за предприятия
и кооперации на хора с увреждания", броят на сключените договори е 22, от които 14 са
изпълнени с изпълнени финални плащания, а 5 договора са прекратени. Платените средства
по процедурата са в размер на 2 830 944, 35 лева, от които 2 406 302, 70 лева от Европейски
фонд за регионално развитие и 424 641,65 лева национално финансиране.
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 5-членен колектив. Осигурена е възможност за тяхната професионална реализация.
Експерти на СИБ продължиха активната си дейност при подготвяне на становища и
участие в дискусии и работни групи за изменения на нормативната уредба, засягащи
ползваните преференции при упражняване на стопанска дейност от лица с увреждания и
работодатели на такива лица, взеха участие в подготвянето на предложения за промени в
чл. 16 от Закона за обществените поръчки. СИБ продължава и партньорството с БТПП,
КНСБ и НС на работодателите за насърчаване на работодателите да наемат хора с
увреждания и за запазване работните места на хора с увреждания, като ги консултира за
действащи програми и проекти, както и нормативни актове за ползване на преференции.
СИБ организира представяне на свои членове при провеждането на Втория европейски
панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания в гр.Пловдив, на
Първото национално изложение „Дни на равните възможности" /28.09.2013 г./, както и на
станалите вече традиционни изложби – базар по повод 3 декември, Коледа, Великден и др.,
които се правят от регионалните структури на СИБ в страната. Продължиха трудовоправните консултации и 41 работодатели и 354 работници (служители), безработни и лица
с увреждания, желаещи да започнат самостоятелен бизнес, бяха подробно информирани
относно правата на хората с увреждания при работа в обичайна среда и защита от
уволнение, за данъчните облекчения, предвидени в ЗКПО, ЗМДТ, ЗЗД и ЗДДФЛ. СИБ
продължи да оказва съдействие на лица с увреждания за разясняване условията за наемане
на търговски обекти на пазарите в общините и да следи както за евентуални негативни
промени в действащите нормативни документи, така и за стриктното им спазване от страна
на общинските власти. През 2013 г. на 141 лица с увреждания бяха разяснени новите
условията за наемане на търговски обекти на пазарите в общините, като им се оказа и
съдейсвие за изпълнението на поставените изисквания.
Националният център за рехабилитация на слепи осигури 1 работно място на лице със
зрително увреждане и организира среща с работодатели в град Пловдив.
Национален алианс за социална отговорност взе участие в Първия европейски панаир
на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, който се проведе в Пловдив.
В него се включиха 84 фирми от България, Белгия, Италия, Румъния и Сърбия.
НАСО участва със щанд, на който бяха представени продукции на Фондация
"Съпричастие"; Фондация "Роден край"; ЦНСТ Сияние; „Бъдеще за инвалидите; “Хобис
клуб“; Съпричастие Силистра; Вижън, както и някои индивидуални участници като:
Николина Николова, Иво Киселов, Мила Киселова, Татяна Ганева, Димо Вълчев, Венелин
Петков, Мария Маринова, Невяна Димитрова, Веселин Смоков, Милена Ялнъзова,
Красимира Маринова, Нина Маринова. НАСО участва и в Европейския форум на
социалното предприемачество. Представители на Европейската комисия, на Европейския
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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икономически и социален комитет и Европейската конфедерация на производствените
кооперации и социални предприятия представиха новите аспекти на политиката на ЕС в
развитието на социалното предприемачество и насърчаване на заетостта на хората с
увреждания. НАСО организира участието на българска група в международна конференция
на тема „Заетост на хора с увреждания – повишаване на информираността и възможности за
заетост”, която беше проведена в Истанбул, Турция от 26 до 28 септември 2013 г.
Конференцията бе организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за
хора с увреждания съвместно с Министерство на семейството и социалните политики на
Турция. Темата беше фокусирана върху преодоляването на основните предизвикателства за
това хората с увреждания да се възползват пълноценно от право си на работа:
законодателни рамки, дискриминационни нагласи и липсата на адекватни схеми за
подпомагане. Сред участниците от България бяха – фондация „Сийдър“ /Кюстендил/,
Алтернатива 55 /Стара Загора/, Община Пловдив, КЦМ Пловдив, Сдружение „Бизнес
Агенция“ Варна, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/ и екип
от НАСО /Варна и София/.
Национална потребителна кооперация на слепите в България организира и проведе 2
обучителни семинара за специалисти работещи с хора с увреждания, в които участие взеха
75 човека и 2 обучителни семинари на работещите хора с увреждания с 57 участника.
СВВП консултира членовете си относно облекченията и възможностите за
самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. В диалог със Столична община в
отчетния период СВВП подкрепи по компетентност двама военноинвалиди, които се
занимават с търговска дейност в София. Взе активно участие в ”Ден на кариерата за хората
с увреждания”, като информира и подготвя заявките за участие на членовете ни, търсещи
работа. СВВП защити работно място на пълен работен ден по Програмата за заетост на хора
с увреждания в гр. Габрово, където работи военноинвалид, член на СВВП.
Съюзът на слепите в България осигурява работа в структурите си по трудов договор
на 48 работници и служители със зрителни увреждания и 5 с други увреждания. На
граждански договори в Сдружението работят 109 лица със зрителни увреждания. В
специализираните предприятия „Успех”, регистрирани в Агенцията за хората
с
увреждания, намират трудова реализация 105 незрящи граждани и 10 с друг вид увреждане.
В обичайна икономическа среда с подкрепата на Съюзът на слепите в България е осигурена
трудова заетост на 392 лица с намалена работоспосбност от 71-100%. По националната
програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания СИБ е осигури работа на 35
лица с нарушено зрение.
През 2013 г. АРДУС стартира проект "От теб зависи! Равни възможности и социално
включване на хора с увреден слух", финансиран по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европийския съюз,
който е с продължителност 18 месеца. Целевата група на проекта са хора с увреден слух,
които живеят на територията на областите София и Пловдив и са безработни или искат да
се върнат на пазара на труда след продължително отсъствие; членове на семействтата на
хора с увреден слух, които подпомагат социалната им интеграция; хора, на които току-що е
установена трайна загуба на слуха; младежи, желаещи да повишат квалификацията си и да
продължат обучението си; представители на местната централизирана и общинска
администрация, в частност служби за Социално подпомагане, Бюра по труда и
работодатели. От 01.05.13 г. по проекта АРДУС откри в гр. София и в гр. Пловдив
Центрове за подкрепа на хора с увреден слух. В тях се предоставят консултантски услуги за
кариерно ориентиране и реализация на пазара на труда на млади хора с увреден слух. По
проекта работят консултанти, които подпомагат студентите при техния обучителен процес
и ги консултират за различни административни процедури, свързани с изпити, следване,
участие в изследвания, работни ателиета и др. Консултантите запознават младежите с
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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възможностите за повишаване на квалификацията и продължаващо обучение. През
декември бяха организирани 2 тридневни обучения за придобиване на умения за общо 50
участника. АРДУС стартира в рамките на проекта информационна кампания „Чуй ме" с цел
промяна на обществените нагласи към хората с увреден слух.
По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в
общността. Развитие на алтернативните форми на услуги”.
По отношение подобряване качеството на предоставяните социални услуги, експерти
от Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и
Министерството на труда и социалната политика разработиха методическо ръководство за
ЦНСТ, в които могат да бъдат настанявани деца и младежи с увреждания. Чрез Главна
дирекция „Контрол по правата на детето”, ДАЗД осъществи контрол по спазването на
критериите и стандартите, регламентирани в Наредбата за критерии и стандарти за
социални услуги за деца.
Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” през 2013г. се реализира в
дейността “личен асистент” и осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст,
които полагат постоянни грижи за свои близки - тежко болни или с трайни увреждания,
като по този начин се предотвратява риска от изпадането им в бедност. Програмата оказа
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 сферата на социалните услуги. През 2013г. в заетост по
Програмата бяха включени 4495 лични асистенти, които полагаха постоянни грижи за 3504
хора с увреждания или тежко болни хора. Средномесечно работиха 3 504 лица.
Изразходвани са 9 013 723 лв.
В актуализираната Национална програма за реформи на Република България, както и в
Националната програма за развитие на Република България: България 2020, Приоритет 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ е заложено
разработването на Национална стратегия за дългосрочна грижа. Стратегията е сред
критериите за изпълнение на Предварителните условия за средствата от Европейския съюз
за новия програмен период 2014-2020 г. В тази връзка в началото на 2014 г.Министерски
съвет прие Национална стратегия за дългосрочна грижа. Стратегията предвижда изграждане
на мрежа от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, която да
осигури възможност за подготовка и извеждане на възрастните хора и хората с увреждания
от специализираните институции и същевременно да има превантивна роля по отношения
институционализацията на тези лица.
В края на месец август 2012 г., между Министерство на труда и социалната политика,
Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане и Сдружение
„Български хелзинкски комитет” (БХК) бе подписано споразумение за разбирателство за
срок от 3 години, с цел съгласуване на усилията и координацията на действията на страните
по отношение на деца в риск, ползващи социални услуги в общността. В тази връзка през
2013 г. служители на ГДКПД участваха като наблюдатели в извършвания от БХК
мониторинг в 12 посещения от представители на БХК в специализирани институции в 2
ДДУИ и 1 ДДМУИ, а именно: ДДМУИ „Дъга” – гр. София и ДДУИ „Св. Николай
Чудотворец” – с. Крушари, обл. Добрич и ДДУИ - Кошарица. При наблюденията се
установи, че липсата на информация за целите на посещенията и компетенциите на
неправителствената организация създава объркване у персонала на специализираните
институции, а от страна на служителите бяха предоставени справки и документация с
лични данни на децата. Не малкият брой посетители и ангажираното внимание на голяма
част от специализирания персонал при посещенията нарушиха в немалка степен нормалния
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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ритъм на работа на институциите, създадена бе паника и напрежение сред персонала, и по
този начин бяха създадени предпоставки за рискови ситуации за настанените деца. При
наблюденията се установи, че представителите на БХК имат тенденциозна нагласа и
акцентират на предварително създадени убеждения. В изпълнение на функциите на ДАЗД
за осъществяване наблюдение относно спазване правата на детето, инспектори от ГДКПД
участваха в едно наблюдение /с представители на БХК, извън горецитираните/ в ДДУИ
„Свети Николай Чудотворец” с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич. Наблюдението бе
извършено от екип, сформиран от ДАЗД във връзка с отворено писмо на Омбудсмана на
Република България и направената от него препоръка за спешно извеждане на децата и
лицата от специализираната институция. Констатирано бе, че в дома е назначен педиатър и
редовните му посещения, както и опита от работата му преди година, гарантират адекватна
медицинска грижа, изразяваща се в периодична оценка на здравното състояние на
децата/лицата с тежки увреждания/, ежедневен контрол върху състоянието им, редовно
водене на медицинската документация и контрол върху количеството и качеството на
храната в дома, като се има предвид здравословното състояние на децата и лицата.
По схемата за безвъзмездно финансиране „Подкрепа на деинституционализацията на
социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, конкретни бенефициенти са 81
общини, от които 62 от градските агломерации с програмирано финансиране – 103 000 000
лв. и 19 общини от селските райони с програмирано финансиране – 16 703 337 лв. за
следните услуги: 149 Центрове за настаняване от семеен тип, във всеки от които ще живеят
до 12 деца, 36 Защитени жилища (ЗЖ) , всяко за по 8 младежи, 1 дневен център за деца с
увреждания, 8 центъра за социална рехабилитация и интеграци.
Вече са открити и първите Центрове за настаняване от семеен тип в община
Карнобат, Айтос, Ямбол, Созопол, Севлиево, Бургас, Луковит, Харманли, Търговище,
Габрово, Димитровград, Горна Оряховица и Червен бряг, както и едно защитено жилище в
община Долни Дъбник. В 56 общини се извършват строително-монтажните работи. Етапът
на изпълнение на строителството в останалите 16 общини е съобразно процедурите за
сключване на договори по обществени поръчки. Осигурени са по-добро качество на грижа и
условия за живот на деца от целевата група. Броят на децата и младежите към месец януари
2014 г. в целевата група е 1 498. В изпълнение на дейност „Основни анализи за подготовка
на преструктуриране на Домовете за медикосоциални грижи за деца. Подготвителни
дейности за реинтеграция” на Проект „ПОСОКА: Семейство” бяха извършени
актуализирани оценки на потребностите на децата от целевата група, както и актуализирани
оценки на капацитета на семействата и бяха изготвени актуализирани планове за грижа.
Изготвените анализи са свързани с причините за настаняване на децата в ДМСГД,
ресурсите на институцията, включително човешки ресурси, както и наличните услуги за
всяка от пилотните общини по проекта. Направени са предложения относно необходимите
нови услуги. Планирането на новите услуги, е за подкрепа на деца от целевата група и
техните семейства в пилотните области.
Закриването на ДМСГД ще се осъществи със старта на предоставяне на новите
услуги от пилотните общини, кандидатствали по Компонент 2. В периода 15-18 октомври
2013 г. от всички осем пилотни общини са сключени договори за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Компонент 2, „Разкриване на иновативни интегрирани
услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години”.
Функционирането на новоизградените услуги ще бъде осигурено с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 4 800 000 лева.
През февруари и март 2013 г. стартираха строително-ремонтните работи за
преустройство, реконструкция и модернизация на сградния фонд в осемте ДМСГД, за да се
създаде инфраструктура за функциониране на новите здравно-социални услуги. Строително
монтажните работи следва да завършат в 8-месечен срок и са по проект BG161PO001/1.1Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012-2013г.
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08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3
години“, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010
„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни
заведения в градските агломерации” по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР, с договорено
финансиране в размер на 9 970 933.81 лв.
В резултат на активната работа по проект „ПОСОКА: семейство”, от началото на
проекта до 31 декември 2013 г., от пилотните ДМСГД бяха изведени общо 185 деца, от
които реинтегрирани в биологичното семейство – 21, настанени в приемни семейства – 95,
осиновени – 61, настанени в ЦНСТ – 6, настанени в други домове – 2. Настанени в
преструктурираните ДМСГД са 38 деца. Починали в посочения период са 8 деца. В
пилотните ДМСГД останаха само деца с тежки увреждания, за които на този етап не е
възможно извеждането от специализираната институция. За тези деца, е планирано да бъдат
настанени в създадената в сградата на ДМСГД Специализирана резидентна грижа за деца
до 7 г. с потребност от постоянни здравни грижи. Това е нова услуга, предлагаща грижа
близка до семейната. В началото на 2013 г., децата в осемте пилотни ДМСГД бяха 248. Към
31.12.2013 г., общият брой на децата е 93, като само 32 са от целевата група на „ПОСОКА:
семейство”. Останалите 61 деца са с увреждания и са от целевата група на „Детство за
всички”.
През 2013 г. в изпълнение процеса на деинституционализация и с оглед подобряване
условията на живот на хората с увреждания, настанени в специализираните институции,
бяха предприети следните мерки: закрити са 2 специализирани институции с общ капацитет
63 места ( 1 Дом за възрастни хора с физически увреждания, капацитет 30 места и 1 Дом за
възрастни хора с психични разстройства, капацитет 33 места), намалени са капацитетите на
5 специализирани институции за възрастни хора с увреждания, общо със 94 места (3 Дома
за възрастни хора с умствена изостаналост, общо със 72 места, 1 Дом за възрастни хора с
деменция, общо с 9 места, 1 Дом за възрастни хора с психични разстройства, общо с 13
места), закрита е 1 социална услуга в общността за възрастни хора с увреждания –
Социален учебно-професионален център, с капацитет 25 места, намалени са капацитетите
на 11 социални услуги в общността, общо с 88 места (1 Социален учебно-професионален
център, общо със 7 места, 7 Дневни центъра за възрастни хора с увреждания, общо с 56
места, 3 Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора, общо с 25
места.
С цел подобряване качеството на предоставяните услуги за възрастни хора с
увреждания през 2013 г. бяха разкрити 24 нови социални услуги резидентен тип с общ
капацитет 333 места, както следва:
- 3 защитени жилища за лица с умствена изостаналост, с общ капацитет 22 места;
- преходно жилище за лица с умствена изостаналост, с общ капацитет 20 места;
- 1 наблюдавано жилище, с капацитет 4 места;
- 14 Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, с общ капацитет 182 места, от тях: 3
ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства с капацитет 38 места, 6 ЦНСТ за възрастни
хора с физически увреждания с капацитет 75 места, 2 ЦНСТ за възрастни хора с умствена
изостаналост с капацитет 29 места, 3 ЦНСТ за възрастни хора с деменция с капацитет 40
места;
- 2 Центъра за временно настаняване, с общ капацитет 30 места;
- 1 Приют за лица, с капацитет 60 места;
Към 31.12.2013 г. на територията на страната са разкрити 7 социални услуги в
общността, обслужващи хора с увреждания, с общ капацитет 120 места, от които:
- 5 Центъра за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 95 места;
- 2 Дневни центъра за възрастни хора с увреждания с капацитет 25 места.
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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Увеличение на капацитета има в 2 социални услуги резидентен тип общо със 7 места и
2 социални услуги в общността общо с 9 места, от тях:
- 1 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с 2 места;
- 1 Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания с 5 места;
- 1 Дневен център за възрастни хора с увреждания с 4 места;
- 1 Център за социална рехабилитация и интеграция с 5 места.
Броят на Защитените жилища за възрастни хора с увреждания, делегирани от
държавата дейност, към 31.12.2013 г. е 109, с капацитет 977 места, в това число:
- 70 Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, с капацитет 594 места;
- 25 Защитени жилища за лица с психични разстройства, с капацитет 251 места;
- 14 Защитени жилища за лица с физически увреждания, с капацитет 132 мест
Броят на Центровете за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания,
делегирани от държавата дейност, към 31.12.2013 г. е 49, с капацитет 623 места, в това число:
- 9 Центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост, с капацитет
99 места;
- 16 Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с
капацитет 204 места;
- 17 Центъра за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания, с
капацитет 230 места;
- 7 Центъра за настаняване от семеен тип за лица с деменция, с капацитет 90 места.
Във връзка с оказване на системна методическа помощ и подкрепа на доставчиците на
социални услуги от компетентните държавни органи, с оглед подобряване качеството на
живот на хората с увреждания и техните семейства към 31.12.2013 г. бяха издадени 3 794
броя удостоверения за вписване в Регистъра на АСП. Регистрираните доставчици на
социални услуги към 31.12.2012 г. са 1 300 бр. Подадените заявления за вписване в
регистъра са 247, издадени са 434 удостоверения за предоставяне на социални услуги на 217
доставчици на социални услуги.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се реализират:
- Схема „Шанс за всички“, целта е да предостави обучения за придобиване или
повишаване на професионална квалификация и ключови компетенции на хора с
увреждания. Мерките обхванаха и служителите в специализираните предприятия и
кооперациите за хора с увреждания като в резултат през обучение са преминали 109 лица.
- Операция „Живот в общността“ - през месец юни 2013 г. по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.13 „Живот в общността”
се подписаха 25 договора с общини /бенефициенти/ на обща стойност 3 751 806 лв.
Процедурата има два компонента: Компонент І – Социални услуги в подкрепа на
социалното включване на лица, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа
/ДДЛРГ/; Компонент ІІ – Социални услуги за лица с физически увреждания, психични
разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана институция.
Към 31.12.2013 г. се изпълняват 20 проекта територията на цялата страна. Социалните
услуги, които се разкриват и предоставят са 24 на брой и обхващат над 305 лица. По
Компонент ІІ – Социални услуги за лица с увреждания са предвидени следните услуги:
защитени жилища – 4 броя; наблюдавани жилища – 2 броя; Център за настаняване от
семеен тип – 9 броя; Център за социална рехабилитация и интеграция – 4 броя и Дневен
център – 2 броя. През 2013 г. са разкрити следните услуги: 1 НЖ с 8 потребители, три ЗЖ с
29 потребители, 2 ДЦ – 20 души, 5 ЦНСТ с 66 лица и 2 ЦСРИ с 40 потребители. Поголямата част от новите услуги са за хора с психични увреждания, както има и интегрирани
услуги за хора с различни видове увреждания – психични, физически и умствена
изостаналост. След приключване изпълнението на проектите /до края на 2014 г./ се
предвижда разкритите нови социални услуги да продължат функционирането си като
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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държавно делегирани дейности и да станат основа за създаване на интегриран модел,
основан на реални потребности.
Столична община намали капацитет на Дома за възрастни с умствена изостаналост Подгумер с 10 места, Намален бе капацитета и на Дом за слепи лица с 15 места. В процес на
ремонт е защитено жилище с капацитет 10 места за лица изведени от специализирана
институция – Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер.
През 2013 година Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения
Видин, асоцииран член на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения
откри защитено жилище в град Видин.
През 2013 г. продължи изплащането на целевата помощ за придружител на
трудноподвижни и тежкоболни хора, регламентирана с чл. 53 на ППЗИХУ и договора
между СИБ и АХУ. В тази връзка се допълни създадената база данни на всички
правоимащи, които са подали и получили целевата помощ за придружител през 2013
година. Общо на 17 881 трудноподвижни хора с трайно намалена работоспособност,
нуждаещи се от чужда помощ, беше изплатена целева помощ за придружител на обща
стойност 759 942,50 лева. През 2013 г. бяха разгледани 255 молби за отпускане на парични
помощи от СИБ за лечение и лекарствени средства, необслужвани или частично
обслужвани от НЗОК и на 243 души са раздадени парични помощи. Общата стойност на
отпуснатите парични помощи за периода е 44 127 лева. 329 лица с увреждания получиха
информация или консултация по телефона, 84 души получиха консултации за правата и
облекченията на хората с увреждания, произтичащи от ЗИХУ и от ЗСП. През периода беше
отговорено писменно на 32 запитвания получени в ЦУ или по е-майла по различни
проблеми на хората с увреждания. Общо са обслужени 445 лица с увреждания. Общо от
структурите на СИБ са предоставени услуги както следва:
- подпомагане при извършване на социални услуги и помощи, в т.ч. помощ със стоки и
предмети, помощ при социални контакти, помощ при услуги в бита, помощ при подготовка
на документи за ТЕЛК, помощ при попълване на данъчни декларации, услуги по чл. 53 – на
199 436 души на стойност 2 485 309 лв. остойностени по средни пазарни цени;
- информационно-консултантски и организационни услуги – на 138 505 души на
стойност 939 072 лв.;
- социална интеграция и реализиране на проекти – на 19 797 души на стойност 232 229
лв.;
- социални контакти чрез организиране на масови мероприятия, международна
дейност и социални издания – на 70 607 души на стойност 1 202 409 лв.
Общо през 2013 г. от Централно управление и регионалните и местни структури на
СИБ беше оказана социална помощ и извършени социални услуги на 428 345 лица с
увреждания и членовете на семействата им, които остойностени по актуализираната
вътрешна Наредба на СИБ възлизат на 4 859 019 лв.
През месец юни 2013 г. Национален алианс за социална отговорност (НАСО)
организира седмият национален форум на доставчиците на социални услуги с подкрепата и
партньорството на МТСП, НСОРБ и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за
хора с увреждания Във форума взеха участие над 250 ръководители, експерти, специалисти
и представители на държавни и общински институции и структури, неправителствени
организации, социално отговорни организации Програмата на форума беше специално
посветена на „Европейско партньорство за по-успешен преход от обучение към заетост“.
Като резултат от проведените форуми, семинари и обучения, през 2013 г. НАСО подкреп
над 320 доставчици на социални услуги и над 400 участници в обучения и семинари; над
1000 специалисти и служители получиха информационна подкрепа за работа в социалната
област; широк кръг на обхванати социални услуги в България. От началото на 2013 г.
НАСО инициира и проведе множество работни срещи, семинари и дискусии, касаещи
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подготовката, обсъждането и формирането на предложения за промяна на Методическото
ръководство за изпълнение на услугата ЦСРИ. На последния семинар бе обсъдено
практическото приложения на утвърдения нов документ с представители на АСП и
Инспектората към него. От 6 до 14 ноември 2013 г. Национален алианс за социална
отговорност организира обмен на опит и добри практики на територията на няколко
европейски страни. Делегацията на НАСО включваше 20 представители на местните
власти, доставчици на социални услуги и неправителствения сектор, работодатели от
обичайния пазар на труда. В рамките на обмена на опит бяха проведени работни срещи с гжа Кончета Култера, ГД Заетост, Социални политики и равни възможности на
Европейската комисия и с Фламандската агенция за хора с увреждания. Бяха посетени
доставчици на различни видове услуги на територията на Белгия, Холандия и Германия.
Разглежданите теми и практики включваха различни концепции на услуги за заетост на
хора с увреждания, прилагането на стандарти за качество в социалните услуги и концепции
за бъдещо развитие на социалния сектор. Въпросите бяха разгледани от теоретична и
практическа гледна точка. Обменът на опит се реализира в рамките на проект
„Партньорство за достоен и независим живот“, по договор BG051PO001-7.0.07-0081-C0001.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.
Общата цел на проекта включва реализиране на международно сътрудничество между
европейска и национална мрежа на доставчици на услуги с цел подобряване на качеството
на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания в
България.
СВВП издирва самотни военноинвалидии и военнопстрадали в тежко социално
положение, които включва в програмата на МО „Признателност”. В рамките на тази
програма МО осигурявя 5 дни в седмицата безплатен топъл обяд за социално-слаби членове
на военно-патриотичните съюзи в 24 града на страната (Бургас, Банско, Благоевград,
Ботевград, Варна, Велико Търново, Дупница, Карлово, Казанлък, Кюстендил, Лом, Ловеч,
Пазарджик, Плевен, Русе, София, Сливен, Своге, Чирпан, Шумен, Стара Загора, Пловдив,
Ямбол, Айтос). За 2013 г. средномесечно по програмата се хранят около 355 души
военноинвалиди и воннопострадали. Общият брой на ползвателите на услугата е по-голям,
тъй като периодично част от бенефициентите се подменят, за да може в рамките на
отпуснатите средства да се окаже подкрепа на по-голям брой нуждаещи се. СВВП работи в
тясно сътрудничество с ръководството на „Военноинвалиден дом – гр. Банкя”. за
информирането, ориентирането и подготовката на документите за настаняването в дома на
нуждаещи се от грижа възрастни членове. Капацитетът на дома е за 45 обитатели и приема
военнонивалиди и военнопострадали от цялата страна. СВВП и сдружение с нестопанска
цел „Будно сърце” сключиха споразумение за сътрудничество за организиране на
обществена трапезария. СВВП предоставя безвъзмездно помещение, а „Будно сърце”
финанасира и организира раздаването на топла пилешка супа и хляб за 60-80 нуждаещи се
социално слаби хора /бедни, бездомни, самотно живеещи, хора с увреждания/ в периода
02.11.2013-28.02.2014г. СВВП и БЧК подписаха меморандум за сътрудничество, обмяна на
опит и ресурси в областта на хуманитарни дейносте за подпомагане на уязвими лица, въз
основа на който меморндум ще се предоставят социални услуги в подкрепа на
военноинвалиди и военнопострадали.
С активното съдействие на Съюза на слепите в България, към общините София,
Варна, Бургас, Ямбол, Тополовград, Сливен, Шумен и Добрич, като делигирана държавна
дейност, функционират центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със
зрителни увреждания. ССБ спечели обявените от общините конкурси за управление на
такива центрове в градовете Габрово /капаците 40/, Русе /капацитет 25/ и Перник
/капацитет 20/.
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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По оперативна цел 7. „Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих,
туризъм и участие в културния живот”
За насърчаване на спортните организации да създават възможности за хората с
увреждания да участват в спортната дейност, проектирани специални схеми и спортни игри,
Министерството на младежта и спорта през 2013 г. финансира 48 проекта в които бяха
обхванати 1539 човека в 31 спорта в 28 населени места. Експерти от ММС извършиха 92
проверки на дейностите по проекти по програма „Спорт за хора с увреждания и деца в
риск”. Организирани бяха 13 съвместни спортни прояви по 11 спорта за учениците от
специализираните и общообразователните училища училища. Участие взеха 326
състезателя. През 2013 година в програмата за закрила на деца с изявени дарби бяха
обхванати 12 деца. Проведоха се състезания от държавния спортен календар както следва: 7
турнира по 6 спорта, организирани от Българската параолипийска асоциация (БПА) в която
участие взеха 497 участника и 11 прояви по 10 спорта, организирани от Спортната
федерация на глухите в България (СФГБ) в които участие взеха 424 човека. Участие в
международни състезания взеха общо 53 състезатели на БПА в 15 състезания по 6 спорта и
31 състезатели на СГБ в 2 състезания по 8 спорта. По инструкция за награждаване на
спортисти с парични средства от МФВС за постигнати призови класирания през годината
по предложение на БПА бяха наградени 14 състезатели.
Във връзка с осигуряване на равни възможности за участие в културния живот,
Министерството на културата ежегодно оказва методическа помощ на културни институти,
читалища и организации на хората с увреждания за развитие на проекти в областта на
изкуствата и културата. На базата на нормативни документи, всички културни институции
развиват своя самостоятелна политика за достъп на хора с увреждания до театрални
постановки, музейни експозиции, библиотечни услуги и културни прояви с намалени цени
или безплатно. По програми на МК се подкрепя финансово реализирането на различни
проекти и инициативи, допринасящи за по-ефективното използване на творческия,
артистичния и интелектуален потенциал на хората с увреждания и насърчаване на тяхното
пълноправно участие в културния живот на страната. През 2013 г. са подкрепени
организациите Сдружение „Тишина”, Фондация „Старт”, Сдружение „Добруващо единение
на народите”, Национално сдружение „Будители-следовници”, Асоциация на сляпо-глухите
в България, Народно читалище „Луи Брайл – 1928” за реализиране на проектите Спектакъл
„За Човека и още нещо...”, VІІ Международен музикален фестивал на хора с увреждания
„Надмощие над духа – Велинград 2013”, Музикален диск „Невъзможна любов”, създаден от
незрящи творци, Постановка „Изворът на белоногата” на Вариететния пенсионерски театър
„Софиянци”, отбелязване на Европейска година на активния живот на възрастните хора и
солидарността между поколенията и Деня на народните будители, Десети юбилеен празник
на специфичните възможности, 85 години от основаване на читалището. Международният
музикален фестивал „Надмощие на духа” и концертът „Небесна нота” с участието на деца с
увреждания, организирани от фондация „Старт”, се проведоха под патронажа на
Министерството на културата. През 2013 г. 937 читалища включиха в своите дейности хора
с увреждания. Общият брой на лицата, които взеха участие в читалищни форми е
приблизително 2 000, като най-голям дял имат хора от 30 до 64 годишна възраст, следвани
от лица над 65 години, младежи и деца. Данните от информационните карти показват, че
читалищата са привлекателно място за хора с увреждания, с реални възможности и
създадени условия за включването им в творчески дейности. Сред тях се откроява
Националното читалище на слепите „Луи Брайл – 1928” в гр. София, което поддържа
библиотечен фонд от 2 226 брайлови книги и 7 150 електронни брайлови книги. Това е найголямата брайлова библиотека в страната, която има филиал и в гр. Пловдив. За
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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поддържане на библиотеката и предлагане на свободен достъп до нейните услуги
читалището получава ежегодна държавна субсидия, която за 2013 г. е в размер на 69 000 лв.
С цел развитие и подпомагане на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с
увреждания и техни организации Агенцията за хора с увреждания финансира 21 проекта на
неправителствени организации с цел преодоляване на социалната изолация на хората с
увреждания и тяхната интеграция в обществото, в които са обхванати 5 000 лица с
увреждания, като активно са участвали над 1 600 лица. В процеса на изпълнение на
проектите са извършени 29 проверки.
Въпреки влошените икономически и финансови условия, повече от 20% от
сформираните в общинските структури на СИБ - 144 състава на художествената
самодейност, през 2013 г. имаха публична изява. На 31 август и 1 септември 2013 г. в
Перник - кв. Църква се проведе VII Републикански многожанров фестивал на хората с
увреждания. Събитието се организира от Съюза на инвалидите в България и през 2013
година е под надслов „Изкуството осмисля нашия живот”. В него взеха участие над 1 700
участника от всички краища на България, от Сърбия и Македония, които се състезаваха в
четири вида жанрове – музикален, танцов, литературен и занаятчийски. На 13.09.2013 г.
село Сомовит бе домакин на Вторият общински събор на хората с увреждания „История и
бъдеще”, инициативата за който е на ръководството на Общинската основна организация, с
идеята събора да стане традиция и чрез него хората с увреждания да имат възможност да се
събират и да се забавляват. По случай 3-ти декември във фоайето на МДТ "Константин
Кисимов” беше подредена изложба–базар на Арт ателието по приложни изкуства към
Общинската организация на СИБ във Велико Търново. Регионалната организация в Габрово
участва в традиционните празници на хумора. Изложби на кулинарно и приложно изкуство
организираха РО “Св. София”, РО - Бургас и др. Масови туристически излети и екскурзии
проведоха както РО “Св. София” – над 50, включително и задгранични, така и регионалните
организации в страната. Общо участниците в тези прояви са повече от 9 000 члена на СИБ и
придружители.
През отчетния период Асоциацията на родители на деца с епилепсия реализира проект
за предприемачество финансиран от Агенцията за хората с увреждания и проект “Младежта
в действие” и проект “MotivAction – до 2015 г. АРДЕ създаде програма за карате в която
бяха обхванати 7 млади хора с епилепсия и която се реализира изцяло с доброволен труд.
За децата и младежите с увреден слух от цялата страна АРДУС организира два летни
рехабилитационни лагера - на планина и на море. През месец юли се проведе планинският
лагер, организиран от Асоциацията, в село Чифлик в Троянския балкан. Часовете по
рехабилитация се редуваха с плуване, игри и занимания по интереси. Организирани бяха
няколко туристически похода в района на Природен парк ”Централен Балкан”. Летният
морски рехабилитационен лагер на АРДУС се проведе през месец септември. Организирани
бяха разнообразни занятия - групова и индивидуална рехабилитация и занимателни игри.
Проведени бяха психологически занятия – умения за взимане на решение, как да работят в
екип, как да подходят в дадена ситуация и да разрешат даден проблем. Проведени бяха
консултации на родители със специалисти - рехабилитатори обмяна на информация относно
проблеми, свързани с глухотата и развитието на децата. По повод 3 декември Международен ден на хората с увреждания, АРДУС взе участие в благотворителния
концерт „Продължаваме заедно“ и Изложба на детски рисунки в Младежки театър
„Николай Бинев" в гр. София. През месец декември се проведе „Вечер на таланта", където
участват деца и младежи с увреден слух.
Националния център за рехабилитация на слепи организира 3 изложби в културен
център „Тракарт“ в град Пловдив с художествени произведения на 38 лица със зрителни
увреждания.
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През 2013 година АРДНЗ финансира един проект за преодоляване на социалната
изолация на хората с увреждания, в който са обхванати 5 лица.
Национален алианс за социална отговорност реализира концерти и изложби и други
прояви в областта на изкуството и културата, в това число и национален концерт-послание
посветен на 3-ти декември.
През отчетният период Съюза на слепите в България реализира 450 спотрни и
туристически мероприятия по традиционни спортове шахмат, голбал, табла, канадска
борба, спортен риболов, лека атлетика, туризъм. Общият брой на участниците в тях са 4500
незрящи. ССБ създаде условия за изява на 430 изпълнители на певческо и инструментално
изкуство, които изнесоха 56 концерта и взеха участие в 18 национални и регионални
фестивала и много телевизионни предавания.
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 2013 г. Министерството на труда и социалната политика организира в
София международен семинар на тема „Конвенцията за правата на хората с увреждания на
ООН и План за действие за нейното прилагане”. Участие в семинара взеха международни
експерти от Федералното министерство на труда, социалните въпроси на Федерална
Република Германия, Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на
потребителите на Федерална Република Австрия, експерти от различни министерства и
агенции от страна на Република България имащи компетенции по изпълнение на
хоризонталната политика за интеграция на хората с увреждания и представители на
национално представителните организации на и за хората с увреждания, членове на
Националния съвет за интеграция на хората с увредения.
По информация от Държавната агенция за закрила на детето в регионални телевизии
и в мрежата на радио „Фокус” се излъчват аудио-визуални и аудио клипове. Публикуват
се рекламни карета в местната преса. Изготвен е и излъчен в метрото и националните
телевизии клип
"Детството", като
беше подготвен
и общ
клип
за
деинституционализацията, който също се излъчваше в метрото 1 месец. Бе заснет и един
филм, като той в момента се редактира и монтира.
През 2013 г. курс на обучение за работа с клиенти с увреждания преминаха 125
служители на Агенцията за социално подпомагане. Също така курс на обучение за
новоназначени в териториалните структури на АСП са преминали 123 служители, както и
30 началник отдели „Хора с увреждания и социални услуги“.
През 2013 г. се проведе обучение „Създаване на единна система за управление на
цялостния процес по реализацията на държавната политика за работа с хора с увреждания в
България”. Организатор на обучението беше Агенцията за хората с
В изпълнение на операция „Да не изоставим нито едно дете“ по ОП РЧР по разписани
медия планове се излъчват видео клипове в регионални телевизии и се публикуват
рекламни карета в регионална преса. В процес на завършване е изработването на филми за
запознаване обществеността с процеса на деинституционализация на деца и младежи с
увреждания. Проведено е социологическо проучване „Обществени нагласи и отношение на
българските граждани към процесите на деинституционализация на децата с увреждания от
специализираните институции”. С цел запознаване на заинтересованите страни по места с
положителните ефекти от процеса на деинституционализацията и мотивирането им за
развитие на социални услуги за нуждите на децата с увреждания се провеждат периодични
работни срещи и семинари. При стартиране на първите проекти по Компонент 2 на схемата
Годишен доклад за 2013г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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се направи мащабна национална среща, на която присъстваха 70 представители на общини,
ДАЗД, МТСП, АСП.
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. През 2013 г. Конфедерацията традиционно участваше в заседанията на
НСИХУ с аргументирани становища и предложения по разглежданите законови и
подзаконови нормативни актове. През отчетния период КНСБ продължи регулярно да
предоставя консултации на хора с увреждания относно правата и възможностите им за
интеграция, образование, намиране на работа, специална трудовоправна закрила,
икономическа и финансова подкрепа. През 2013 г. Конфедерацията участва в работата на
национална работна група в МТСП относно покана за проектни предложения по Програма
„Прогрес”, по направление 4 Антидискриминация за обсъждане на националните
приоритети за 2013-2014 г. и визията на Министерството на труда и социалната политика по
отношение на тази покана и в междуведомствена работна група по изготвяне на първия
доклад на Република България по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората
с увреждания. На 1 март 2013 г. бе проведена за пореден път благотворителната инициатива
на СНЦ „Младежки форум 21 век”, съвместно с КНСБ под надслов „Подари мартеничка –
дари усмивка на едно дете!”. Мартенички, лакомства и сувенири получиха децата от Дома
за деца, лишени от родителска грижа „Радост” и от „SOS – Детски селища” с. Дрен. През
месеците март и юни 2013 г. се проведоха благотворителни инициативи на СНЦ „Младежки
форум 21 век” и „Енерго про”, на които бяха дарени дрехи, обувки, памперси и играчки на
деца с хронични заболявания или с медикосоциални проблеми от Дома за медикосоциални
грижи – гр. Варна, включиха се и много граждани. Целта на инициативата е да се превърне
в практика на сдружението и да обхване територията на цялата страна, като в последствие
СНЦ „Младежки форум 21 век” самостоятелно продължи инициативата в още два града –
Бургас и Габрово. През юни 2013 г. представители на Конфедерацията закупиха от
изложба-базар на Арт център „Надежда за всички” произведения на изкуството /глинени
изделия/, изработени от младежи и деца с увреждания от Комплекса за социални услуги в с.
Дълбок дол, община Троян и от социални заведения в София. КНСБ съвместно със СНЦ
„Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов, д. м.” и СНЦ „Младежки форум 21
век” организираха дарителска кампания в полза на бежанците в България, чрез която бяха
дарени парични средства, консерви, детски храни, детско сухо мляко, памперси, санитарнохигиенни материали, перилни препарати, спално бельо, одеяла и др. и беше извършен
ремонт на санитарни помещения в приемателния център за бежанци във Враждебна.
Организираха провеждането на конкурс на регионално ниво за произведения на изкуството,
изработени от талантливи деца от 5 до 14 години в направленията живопис, иконопис,
керамика и есе на тема „Доброто”, като целите на конкурса са създаване на възможности за
развитие потенциала на талантливи деца, за изява, формиране на ценностна система и ранно
откриване на интересите и талантите им, подкрепа и мотивиране на детското творчество,
поощряване на интеграцията на талантливи деца със специфични потребности. В конкурса
участваха и деца с увреждания. През декември 2013 г. КНСБ, СНЦ „Благотворителен фонд
„проф. д-р Желязко Христов, д. м.” и СНЦ „Младежки форум 21 век” организираха Коледна
благотворителна кампания „Дари телефон – помогни на дете!” в подкрепа на деца, на които
родителите са загинали на работното място. Със събраните средства благотворителният
фонд изплаща стипендиите на 50 деца в размер на 40 лв. на месец. За изплащане на
месечните стипендии са необходими по 2 000 лв. на месеца или по 20 000 лв. на година /за
10 месеца/. Осигуряват се и официални облекла на завършващите средно образование
абитуриенти. Благотворителният фонд изплаща и еднократни дарения на уязвими лица в
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тежко финансово положение, с минимални доходи, за лечение на тежки заболявания и др.
Дарителската акция се организира по програма за набиране на средства под формата на
мобилни устройства „Реусум Фъндрайзинг” на „Секънд Лайф Електроникс” ЕООД, като
благодарение на инициативата се оползотворят неизползваемите устройствата и се
подпомага развитието на социалните каузи, които благотворителният фонд осъществява. На
17 декември 2013 г. за шеста поредна година се състоя Коледната инициатива „Различни, но
заедно”, организирана от Синдиката на българските учители и Арт център „Кърнолски”, с
подкрепата на Министерството на образованието и науката, Столична община, Регионалния
инспекторат по образование София-град, Бежанско-мигрантската служба към БЧК и др. По
традиция събитието се проведе под патронажа на кмета на София - Йорданка Фандъкова. В
зала „Люмиер” на НДК своя талант и умения демонстрираха децата от вокална студия
„Дъга” към Арт център „Кърнолски”; група за арменски танци „Наири”; ромски танцов
ансамбъл „Лулуди” към столичното 75 ОУ „Тодор Каблешков”, Самодейна група на деца –
бежанци към Бежанско-мигрантската служба на БЧК, Детска танцова школа „Ив-Денс”,
ученически танцови състави при училището за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”
и училище за деца с нарушено зрание „Луи Брайл” и др. Конфедерацията, съвместно със
СНЦ „Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов, д. м.”, 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, като през цялата 2013 г. беше осигурен топъл обяд на лица с увреждания, лица
без или с минимални доходи, скитащи и бездомни. През Великденските празници
бенефициентите продължиха да получават услугата и през почивните дни благодарение на
допълнително финансиране.
Печатното издание на СИБ сп.“Кураж” продължава ежемесечно да се издава и
достига до голям брой хора с и без увреждания, като предоставя и трибуна за читателите. В
списанието освен че 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, както и
актуални новини за проблеми и добри практики на хората с увреждания. Продължава и
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.
Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения взе участие в
оранизацията на 8 кампании за подкрепено вземане на решения, изграждане на подкрепящи
мрежи за подкрепа на лица с интелектуални затруднения и/или аутистични проблеми за
подкрепено вземане на решения. Изготви 2 брошури, и отпечати по 500 броя от всяка
(едната е в текст лесен за четене) за подкрепено вземане на решения от хора с увреждания
съгласно чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Проведе
национален обучителен лагер „Аз съм до теб и ти бъди до мен“ за деца със СОП и без СОП,
5 ателиета, 80 занимания, 8 спортни мероприятия. Обхванати са 181 деца със СОП, 68 деца
без СОП, 61 родители, 53 учители и специалистия.
През 2012 година Национална организация „Малки български хора“ представи в град
София фотоизложба “Светът на L.P.”, която чрез фотографията представя нагледно
ежедневните проблеми с които се сблъскват малките хора. В допълнение към фотографиите
се поставят кратки истории на всеки един от участниците в изложбата. По този начин
изложбата извежда от анонимност хората с нисък ръст и дава възможност на обществото да
се замисли, да придобие по голяма представа за малките хора и техните проблеми. Повод за
представяне на изложбата бе честването на Световния ден за информираност по проблемите
на малките хора (25 октомври), който се отбелязва за първи път в световен мащаб. Във
връзка със събитието беше проведена работна среща с председателя на Народното събрание
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и председателите на комисии, пресконференция в БТА. Национална организация „Малки
български хора“ организира две мероприятия свързани със туризъм и отдих, като едното от
тях бе съчетано и с посещението на културни забележителности, участие взеха над 40
човека.
Асоциацията на родителите на деца с епилепсия изработи ръководство по проект
“Включващо обучение” по който през 2013 г. в цялата страна са посетени 29 училища,
където са проведени срещи с 950 ученика, 92 родители и 455 педагози. Популяризира се
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение организира в 2 училища
„Национални дни на толерантността“.
Националния център за рехабилитация на слепи проведе кампания за представяне на
книжката „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него” с участие на ученици от
общообразователни училища, учители, родители, местни медии и представители на
местната власт и кампания за създаване на положителни нагласи в училищната и
родителската общност към включващото обучение.
През април и юни Асоциацията на родителите на деца с увреден слух участва в
заседанията на Управителния съвет на Европейската федерация на родителите на деца с
увреден слух в България и Франция. През 2013 бяха издадени 2 броя на Бюлетина на
АРДУС, чиято цел е обмяна на информация и споделяне на натрупан опит от специалисти и
родители в обучението на децата младежите с увреден слух. През месец декември бяха
отпечатани 24 брой на Бюлетина на АРДУС.
Съюза на слеите в България, разпространи Плана за действие за осигуряване на равни
възможности на хората с увреждания 2012-2013 г. в структурите на и публичното му
оповестяване в медиите. Проведе срещи с работодателите в отделни региони с цел, промяна
на тяхните нагласи и създаване на възможности за трудова реализация на незрящите.
Организира кампания за дейността на Съюза на слепите в България чрез пресконференции
за медиите и чрез разпространяване на брушури и диплянки, включващи и основни прва на
хората с увреждания.
Чрез редовни публикации в “otbrana.com”, в-к „Българско войнство”сп. „Сигурност” и
други периодични издания, отразяващи социални теми, СВВП редовно информира
аудиторията за важните събития и въпроси засягащи живота на организацията и членовете
й. СВВП и Централното военно окръжие към МО имат споразумение за съвместна работа.
Двете структури работят съвместно по издирване информиране и картотекиране на
правоимащи по ЗВИВП, за осъществяване на връзка с местните органи на властта, за
отбелязвяне на национални празници, в помощ на набиране на участници в доброволния
резерв и на кандидати за кадрова военна служба и по други въпроси от взаимен интерес.
Конкретен резултат от работата на „Консултативния съвет по въпросите на
военноинвалидите и военнопострадалите” към МС представлява Законопроекта за
изменение и допълнение на „Закона за военноинвалидите и военнопострадалите”.
Документът е разработен, обсъден и приет от Консултативния съвет и предстои внасянето
му в Министерския съвет.
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА:
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