ГОДИШЕН ДОКЛАД
за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности
за хората с увреждания 2014 – 2015 г.
С Решение № 168 от заседание на 27 март 2014 г., Министерският съвет прие План за
действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2014 – 2015 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 изготвеннастоящият годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана
за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2014 – 2015 г.
През 2014 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) разработи План
за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.,
приет с Решение № 168 от 27.03.2014 г. на Министерския съвет.
Разработен е Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на
равни възможности за хората с увреждания 2012-2013 г. за 2013 г., приет с Протокол № 12
от 26.03.2014 г. от Министерския съвет.
Разработен е Доклад за изпълнението на Плана за действие на Дългосрочната
стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2012 - 2013 г., приет с
Протокол № 12 от 26.03.2014 г. от Министерския съвет.
Разработен е План за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост
2011 – 2020 г. за периода 2014 – 2015 г., приет с Протокол № 23.1 на Министерския съвет от
11.06.2014 г.
През отчетния период продължи изпълнението на 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.).
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 2014 г., Народното събрание
задължава всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да заделят средства за
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания: „Първостепенните
разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с
този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2014 г. средства за реализиране на
енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на
2013 г.“.
По националната програма „Достъпна среда” на Министерството на образованието и
науката (МОН) са 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”, Националната гимназия за приложни изкуства
„Тревненска школа” – Трявна, Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука”

– София. Достъпна среда е подсигурена също така в училища по изкуствата и културата,
реновирани по проекти с европейски средства по програма „Регионално развитие” –
Национална гимназия по полиграфия и фотография – София, Националното училище за
музикално и сценично изкуство „П. Владигеров” – Бургас, Националното училище за
музикално и танцово изкуство „Д. Петков” – Пловдив, Националното училище за танцово
изкуство – София, Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков” – Плевен,
Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ” – София.
През 2014 г. по Национална програма „Модернизация на материалната база в
училище“, модул „Достъпна архитектурна среда“, Министерството на образованието и
науката финансира ремонтни дейности в държавни училища в системата на МОН,
Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Министерство на младежта и спорта
(ММС) и Министерство на културата (МК). В 10 държавни училища са изградени рампи за
хора с увреждания, в 14 държавни училища е извършен ремонт на прилежащата
инфраструктура с цел улесняване на достъпа на хора с увреждания, в 16 държавни училища
са изградени адаптирани санитарни възли за хора с увреждания, в 6 са изградени
асансьорни уредби, а в 4 държавни училища са доставени и монтирани платформени
съоръжения. Общата стойност на изпълнените дейности по Национална програма
„Модернизация на материалната база в училище“, модул „Достъпна архитектурна среда“
възлиза на 919 168 лв.
За отчетния период Министерството на младежта и спорта финансира изграждането
на 89 спортни обекта (спортни площадки) с осигурен достъп за хора с увреждания в 51
общини.
По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
по Оперативна програма „Регионално развитие“, по проекти за образователна
инфраструктура, през посочения период са изградени 1 рампа за хора с увреждания, 1
санитарно помещение и 3 асансьора. По схеми за изграждане и подобряване на социална
инфраструктура са изградени 48 рампи за хора с увреждания, 22 асансьора, 6 платформи,
56 санитарни възли за хора с увреждания; 6 подхода, 3 мобилни подемника, 13 повдигащи
устройства, 4 повиквателни уредби, 1 комбинирано детско съоръжение, което е съобразено
за ползване и от деца с увреждания. По схеми за културна инфраструктура е изграден 1
асансьор, по схеми за здравна инфраструктура - 9 рампи, 11 асансьора, 3 платформи за хора
с увреждания. По схеми за подобряване на туристическата инфраструктура са изградени 23
рампи за достъп на хора с увреждания до туристически атракции, 3 подхода, 10 асансьорни
уредби, 2 санитарни възела за хора с увреждания, 5 подемника, 1 фуникуляр, изградена е
достъпна среда на 2 цели комплекса на туристическа атракция (хоризонтални и вертикални
комуникации).
През 2014 година от Министерството на вътрешните работи (МВР) са изградени
съоръжения за достъп до административните сгради на МВР на хора с увреждания в
Районно управление „Полиция“ (РУП) Козлодуй, 6 РУП Пловдив, РУП Своге и Районна
служба „Пожарна безопасност и защита от населението“ Казанлък. При постъпила молба за
издаване на документ за самоличност на неподвижни или трудноподвижни лица, които не
могат да се явят в звената „Български документи за самоличност“, от МВР е организирано
посещение на място от екип с биометрична мобилна станция. През 2014 година са
извършени 2 026 посещения на адреси, в домове за временно настаняване на лица,
специализирани институци и др. Приетите заявления за издаване на български лични
документи при тези посещения са 2 061. Издадени са 2005 лични карти и 94 паспорти.
По информация на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в рамките на
Средносрочна рамкова инвестиционна програма са включени 89 обекта на 65 Дирекции
„Социално подпомагане” в 74 общини, разпределени в 20 проекта. В зависимост от
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
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особеността на обекта, там където терена позволява и е предвидено в договора е изградена
достъпна обществена среда (рампи или платформи). Градовете, в които са изградени такива
са Дулово, Ямбол, Русе, Белово, Шумен.
През 2014 г. продължи изпълнението на програмата за финансиране на проекти за
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждане в културни, исторически и
спортни обекти, която се реализира от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) и позволява в
още по-голяма степен интегриране на хората с увреждания в обществото. През 2014 година
са финансирани 14 проекта за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с
увреждания в 14 културни, исторически и спортни обекти.
В Столична община нарочна Комисия стартира разработване на Програма с мерки за
осигуряване на необходимата достъпност до съществуващите метростанции на
метрополитена. Извършва се мониторинг за спазването на Наредба за изграждане на
общодостъпна среда в гр. София, Закона за устройство на територията, Закона за
интеграция на хората с увреждания, Наредба № 4 от 01.07.2009 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания, и други нормативни актове, свързани с осигуряването на достъпна
среда за хората с увреждания на територията на Столична община. Създадени са Комисии
за начертаване на мерки за привеждане територията на Столична община и съществуващи
отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда за
хората с увреждания и за поддържане на контакти и обмен на информация с държавни и
местни органи, свързани с осигуряването на достъпна среда, включително министерства,
специализирани изпълнителни органи, звена в състава на администрацията на Столична
община и районните администрации. С цел подобряване на градския транспорт в София,
Столична община съвместно с Център за градска мобилност и Столичен електротранспорт
работи по Проект за интегриран столичен градски транспорт, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие”, по който ще бъдат въведени в експлоатация 600
електронни информационни табла, които имат аудио модул, предназначен за лицата с
увреждания. Доставени са 50 нископодови съчленени тролейбуса, които предоставят
повишена достъпност за трудноподвижни лица (нисък под - отсъствие на стъпала за качване
в превозното средство, платформа за качване на инвалидни и детски колички). По
Оперативна програма "Околна среда" са доставени 20 екологични нископодови съчленени
трамваи с всички необходими функции за улеснение на трудноподвижните лица. Доставени
са 20 газови съчленени автобуса, очакват се още 106. На интенет страницата на Център за
градска мобилност гражданите имат възможност да получат информация за вида на
превозното средство в реално време, както и за точните часове, в които пристигат превозни
средства с улеснени условия за достъп.
През 2014 г.Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) продължи да
предоставя информация относно реда за освидетелстване и обжалване пред органите на
медицинската експертиза. НЕЛК стартира внедряването на „Единна информационна
система на медицинската експертиза в Република България“, с чието създане за първи път е
изградена и интегрирана информационна система на медицинската експертиза и
централизиран регистър на гражданите с увреждания. Стандартите по които е създадена
отговарят на критериите, по които се създават всички съвременни информационни системи
в България и в отговор на изискването на Европейския съюз за създаването на Електронно
правителство.
По данни на Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията (МТИТС) през 2014 г. в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в Методиката за
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
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извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства (Приложение № 5 към чл. 31, ал. 1) и в Допълнение № 1 – Карта за
допълнителни проверки на превозни средства от категории М2 и М3 за превоз на пътници
(Приложение № 9 към чл. 43, ал. 1, т. 4) са определени технически изисквания към
автобусите за превоз на трудноподвижни хора и реда за проверка на съответствието с тези
изисквания. С цел осигуряване на достъпни превозни услуги за хората с увреждания и за
хора с намалена подвижност, от компетенциите на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, предстои въвеждане на изисквания за осигуряване на достъпна среда до
автобусите за обществен превоз на пътници, използване на адаптирани превозни средства,
информираност на тази група пътници за техните права, както и установени санкции при
констатиране на нарушения, за което се подготвят проекти на нормативни актове.
Сформирана е работна група за изготвяне проект на наредба на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, регламентираща условията и реда за
извършване на превоз на хора с увреждания и хора с намалена подвижност със специални
превозни средства, съгласно законовата делегация на чл. 24в от Закона за автомобилните
превози. В ход на разработване са проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България, което включва създаване на категоризация
на автогарите на територията на Република България, като за първа категория се предвижда
„яснообозначено място на територията на автогарата или в непосредствена близост до нея,
където лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност могат да съобщят за
пристигането си, да поискат помощ, както и да получат в достъпна форма информация за
автогарата и предоставяната в нея помощ“ и „предоставяне на безплатна помощ в
автогарата за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност най-малко в степента,
определена в част а) от приложение I на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния
транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004“.
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИА „ЖА“) изготви проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 2001 г. за железопътен превоз на
пътници, багажи и колетни пратки. В този проект е включена допълнителна алинея,
регламентираща правото на пътуване на кучета водачи и кучета асистенти на хора с
увреждания, в изпълнение на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания. ИА
„ЖА“ продължава да упражнява контрол върху дейността на управителя на
инфраструктурата и железопътния превозвач „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за
изпълнение приложимите разпоредби на Регламент 1371. През 2014 г. не са получавани
жалби от хора с намалена подвижност за отказан достъп до информация и превоз.
Представители на Агенцията участват в работни групи към Европейската комисия и
Европейската железопътна агенция, имащи отношение към техническата страна, третираща
достъпността до железопътен транспорт на тази група хора. В края на 2014 г. е публикуван
от Европейската комисия новия Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията, от 18 ноември
2014 година, относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС),
свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за хора с увреждания и хора с
намалена подвижност, който е в сила от 1 януари 2015 г. и се прилагат директно в
Република България по железопътните линии, част от транс европейската мрежа. В
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“), по Проект 20
„Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”, са
финансирани и извършени строително-ремонтни дейности на следните жп гари, спирки и
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
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разделен пост: гара Горна Баня - достъпни санитарни възли за хора с инвалидни колички,
гара Кулата - достъпни санитарни възли, пригодена за хора с инвалидни колички, гара
Белово - достъпни санитарни възли за хора с инвалидни колички и приспособени подходи,
гара Хисаря - достъпни санитарни възли за хора с инвалидни колички и рампа, гара Тракия
- достъпни санитарни възли за хора с инвалидни колички и рампа към санитарните възли,
гара Баня - приспособена рампа за преминаване от перона към града, гара Подвис приспособени подходи от чакалня към перон, спирка Русаля-Дичин - приспособени
подходи от метален навес към перон, гара Ловеч - приспособени подходи от чакалня към
перон, гара Разделна - приспособени подходи от чакалня към перон, спирка Дибич приспособени подходи към перон; гара Смядово - приспособени подходи към перон, спирка
Ивански - приспособени подходи от метален навес към перон, разделен пост Люляково приспособени подходи от чакалня към перон, спирка Радко Димитриево - приспособени
подходи към перон. Със собствени средства са извършени ремонти на гарите - Криводол санитарен възел и достъп до него, Драгоман – изгражда се подход за преминаване с
инвалидна количка от приемното здание до трети перон, който ще бъде завършен до
февруари 2015 година. През 2014 г. при изпълнение на строителната програма по Проект 3 с
ремонта на коловозите и на изградените нови перони са направени подходи за
трудноподвижни хора в гара Кръстец и спирка Кумарица. Със завършването на обект
„Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап“ са изпълнени 2
достъпни санитарни възела за хора с инвалидни колички в приемно здание Пазарджик,
единият от които е с непосредствен достъп от общата чакалня на гарата, а вторият се
намира в специално обособена чакалня за хора с инвалидни колички. Монтирани са общо 4
асансьорни платформи за осигуряване на достъпна среда за хората с намалена подвижност.
Една от касите за продажба на билети е с височина, подходяща за обслужване на хора с
инвалидни колички. В общата чакалня са монтирани два компютъра с възможност за
получаване на информация за таксита, разписания на влакове, автобуси, самолети и др.,
като единият от компютрите е монтиран на подходяща за хора с инвалидни колички
височина. Навсякъде са поставени информационни табели, надписи и пиктограми. През
първият етап на ремонта на приемно здание гара Пазарджик е изпълнена обособена чакалня
за хора с инвалидни колички и е осигурен мобиллифт за качване и сваляне на инвалидните
колички във и от влака. В гарите Септември, Пазарджик, Стамболийски и Тодор Каблешков
е осигурен безпрепятствен маршрут за придвижване на хората с намалена подвижност, като
пешеходните подлези на пероните са оборудвани с асансьор на всеки излаз, съгласно
изискванията на ТСОС „Лица с намалена подвижност“. В спирките в участъка Септември Пловдив безпрепятствения маршрут за хора с намалена подвижност се осигурява с
пресичане на едно ниво с гумени пешеходни мостчета разположени на нивото на релсовия
път между пероните, а подходът към тях е осигурен с рампи, което да обезпечи
безпрепятствен маршрут за пътниците. За осигуряване на безопасността на пътниците са
предвидени визуални цветово контрастиращи и противоплъзгащи означения по ръба на
перона и тактилни предупредителни означения.
На територията на „Пристанище Варна“ ЕАД е изградена адаптирана среда за хора с
увреждания, 2 броя подходи, 8 броя паркоместа предназначени за хора с увреждания и е
изготвена достъпна информация за правата на хората с увреждания. Осигурена е заетост на
хора с увреждания в обичайна работна среда. На територията на „Пристанище Видин”
ЕООД е изградена наклонена рампа с подвижна площадка за по-лесното придвижване на
хора с увреждания. Подобно устройство е монтирано и на кея на корабно място № 4 в
Пристанищен терминал Видин Център. В „Пристанище Варна“ ЕАД са изградени подходи
към сградата на Пасажерски терминал „Морска гара” – Варна с определени паркоместа за
хора с увреждания, направени са необходимите обозначения. В сграда “Морска гара” е
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изграден асансьор за достъп, в т.ч. и на хора с увреждания. В Пристанище „Варна изток” е
изграден достъп до административната сграда на „Пристанище Варна” ЕАД и осигурени
паркоместа за хора с увреждания. В Пристанище „Леспорт” е скосен терена за достъп,
обособена зона за достъп на хора с увреждания. В Пристанище „Балчик” е обозначен
маршрут за посетители, в т.ч. и хора с увреждания. Във Фериботен комплекс Варна е
осигурен достъп до административната сграда на комплекса. В Пристанище Бургас,
пасажерски терминал „Морска гара” е осигурен достъп чрез изградени подходи към
сградата. В Пасажерски терминал „Морска гара” – Несебър е осигурен достъп до сградата
на „Морска гара”. В Пристанище „Бургас Изток-1” е осигурен достъп до административната
сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД за хора с увреждания чрез изградена рампа и асансьор.
На „Летище София“ ЕАД е създадена достъпна инфраструктура, в това число
специално обозначени колонки за повикване на персонален асистент, специализирани
платформи и асансьори, паркинги с обозначени с международния знак за инвалидност
места, магазини, кафенета, тоалетни, достъпен транспорт между терминалните сгради.
Осигурени са специализирани средства за качване/сваляне на пътници с увреждания и с
намалена подвижност от/на самолетите, кацащи или излитащи от летище София. Съвместно
с асоциациите на хора с увреждания в България е актуализиран основният документ,
регламентиращ предоставянето на съдействие, а именно: „Стандарти за качество на
съдействието, което „Летище София” ЕАД осигурява на хора с увреждания и хора с
ограничена подвижност при пътуването им с въздушен транспорт”. На уеб-страницата на
„Летище София“ ЕАД е осигурена информация за правата на хората с увреждания и
начините на съдействие чрез препратки към важни линкове. На „Летище Горна Оряховица“
ЕАД са изградени 5 (пет) рампи за придвижване на инвалидни колички: към обществената
зона, санитарните помещения, салон „обработени пътници“ и салон „пристигане“.
В действащото законодателство и разрешителните актове на Съвета за електронни
медии (СЕМ), свързани с доставянето на медийни услуги, са предвидени механизми за
даване на възможност на хората с увреждания да упражняват правото си на свобода на
изразяването, включително свободата да търсят, получават и споделят информация и идеи,
наравно с всички останали, като използват предпочитани от тях форми на комуникация.
Законовите изисквания към Българската национална телевизия (БНТ) и Българското
национално радио (БНР) намират конкретни стойностни изражения в издадените от СЕМ
индивидуални лицензии. Предвидено е изпълнение на програмна характеристика
„Предавания, подпомагащи интеграцията на групи в неравностойно положение и на
рискови групи”, като за БНР, програма „Хоризонт” - не по-малко от 1 на сто от месечното
програмно време, за програма „Христо Ботев” - не по-малко от 15 на сто от месечното
програмно време, БНР, програми „Радио Благоевград”, „Радио Бургас”, „Радио Видин” и
„Радио София” - не по-малко от 3 на сто от месечното програмно време, като тематиката се
реализира в рамките на актуалните предавания и съобразно структурата и формата на
съответната програмата. БНР, програми „Радио Варна” и „Радио Шумен” времето е не помалко от 5 на сто от месечното програмно време, БНР, програми „Радио Пловдив” и „Радио
Стара Загора” - не по-малко от 2 на сто от месечното програмно време, БНТ, за програми
“БНТ1” и “БНТ2” - не по-малко от 1.8 на сто от месечното програмно време. Съветът за
електронни медии регулярно осъществява надзор за изпълнението на цитираните по-горе
параметри в програмите на обществените доставчици БНР и БНТ и констатира
изпълнението и спазването на параметрите за предавания, подпомагащи интеграцията на
групи в неравностойно положение и на рискови групи, в т. ч. на хората с увреждания.
Програма “БНТ 1” на БНТ излъчва „Специализирано предаване за хора с увреден слух”,
веднъж седмично, жестомимичен превод в следобедната информационна емисия „По света
и у нас”, ежедневно, предаването „Малки истории” - за проблемите на малцинствените
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групи. През изминалата 2014 година в България двукратно се проведоха избори – за
представители на Р България в Европейския парламент, и за народни представители в
българския парламент. Българската национална телевизия, като национален обществен
доставчик предвиди осигуряването на равен достъп и правото на информираност на
различните групи с увреждания по предизборната тематика чрез жестомимичен превод.
Извън описаните по-горе предавания е осигурен такъв и в предаването “Референдум” –
изцяло с предизборна тематика и агитация по смисъла на Изборния кодекс, също и за
ежеседмичните предизборни дебати, съгласно Споразумението между БНТ и политическите
партии. Разяснителните клипове за начина на гласуване, представени от Централната
избирателна комисия също са излъчвани с жестомимичен превод. СЕМ, в лицензиите за
доставяне на аудио-визуални медийни услуги чрез мрежи за наземно цифрово
радиоразпръскване включва задължение за: „осигуряване на достъп до програмата на лица
със слухови и зрителни увреждания като включва специализирани субтитри, език на
знаците, аудиоописание, аудиосубтитри”. Към настоящия момент, обаче, тези изисквания
не се изпълняват от страна на мрежите за цифрово наземно радиоразпръскване и не са
осигурени субтитри, аудиоописания или др. релевантни комуникационни средства, които да
предоставят адекватен достъп на хората с различни зрителни и слухови увреждания до
телевизионното съдържание, разпространявано в мрежите.
И през 2014 г. дружествата в структурата на Съюза на инвалидите в България (СИБ)
от страната, чрез своите членове и доброволни сътрудници участват активно в
разработването и осъществяването на последващ контрол на приеманите от отделните
общини стратегии, планове за развитие и наредби за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания, чрез създаване на адаптирана към нуждите им среда. Това става факт,
чрез участието на експерти и представители на СИБ в обществените съвети към общините
или областните управители, както и чрез осъществяване на контрол и подаване на сигнали
към отговорните институции и медиите за констатирани проблеми за достъпа до
административни сгради, училища, болнични заведения, транспортни, спортни и културни
обекти, места за отдих и др. По информация на СИБ общини, музеи, библиотеки и
читалища работят по проекти за подобряване на достъпността за всички, включително и за
хората със специфични потребности. В Община Враца 75% от тротоарите са приспособени
за хората с увреждания, ремонтирани са подстъпите и рампите към учрежденията и
институциите. В Община Видин се изпълнява проект за асфалтиране на тротоарните
настилки. Дружество на хората с увреждания „БРИЗ” – Варна, сигнализира за
недостъпността на историческите обекти Мадарският конник, „Голямата базилика“ в
Плиска, паметника „Създатели на българската държава“ в Шумен. По информация на СИБ
определените от общинските власти паркоместа за хора с увреждания са недостатъчни в
повечето градове в страната. Затрудненията произтичат и от практиката Наредбите за
паркиране на територията на всяка община да се разработват и приемат от местния
общински съвет, което създава предпоставка за налагане на санкции на водачи на МПС,
обслужващи хора с увреждания както от страната, така и от друга държава – членка на
Европейския съюз. Остава нерешен проблема с достъпността на системите за масов градски
транспорт, предимно в София-град и поддръжката на асансьорите за достъп на лица с
намалена подвижност до метростанциите, както и с осигуряването на достъпен маршрут от
и до тях от спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници, елементите за преодоляване на различни нива, достъпните места за паркиране.
СИБ поставя въпроса за необходимостта от разпространение на карта и поставянето на
видно място на указателни табели за възможните за ползване от лицата с намалена
подвижност на отделните метростанции. За улесняване предоставянето на достъп до
актуална информация както по отношение на законодателството, така и по въпроси,
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свързани с обществения живот, СИБ продължава снабдяването на организационните си
структури с електронна техника и обучението на членовете им за работа с нея. Всяко
тримесечие в Централно управление на организацията се получават обобщени отчети за
работата на регионалните и общински структури и за възникналите проблеми в социалното
обслужване на хората с увреждания. Ежемесечно до всички структури на СИБ се изпраща
Информационен бюлетин с консултации по измененията в нормативната уредба и
намерения за нейното изменение, информация за обявени конкурси за социални и
инвестиционни проекти и резултати от приключили проекти, съобщения от организационен
характер, резултати от приключили проекти, международно сътрудничество,а те от своя
страна в предоставените им за ползване клубове организират разпространението на
информацията и консултации по нея на заинтересованите лица. Предоставянето на
информация по въпросите, имащи отношение към правата и задълженията на хората с
увреждания и разясняването й се осигурява и чрез печатни издания на СИБ за действащите
нормативни актове и подготвяне на предложения и становища за актуализиране на
действащите нормативни актове.
През 2014 година Национална организация “Малки български хора“ чрез своя
обществено информационен център провежда консултации на две банкови институции
свързани със създаването на достъпна архитектурна среда до своите банкомати, гишета и
каси. Към момента само една от банките има създадени условия за самообслужване на
малките хора в градовете София, Варна и Стара Загора като са пригодени над 10 банкомата,
които се очаква да бъдат увеличени поетапно и да обхванат цялата страна. Направени са
препоръки към летище София относно създаването на условия за самостоятелност и
нормално обслужване на пътници с нисък ръст, относно високите гишета при чекиране и
паспортен контрол. Сдружението поддържа интернет и “Facebook“ страница на
сдружението, през която отговаря на въпроси свързани със специфичните медицински
проблеми на малките хора. На нарочни срещи е предоставена полезна информация на
Софийски университет относно явяването на кандидатстудентските изпити на хора с нисък
ръст, а в последствие нормален учебен процес и нормални условия на живот в студентските
общежития. През 2014 година в Софийски университет е осигурена достъпна архитектурна
среда на един човек с нисък ръст.
В определения срок за получаване на писма за изпълнение на Оперативна цел № 1 не
се получи информация от общините с изключение на Столична община за изпълнението на
дейностите по изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в общински обекти,
осигуряване на обща достъпност на системите за масов градски транспорт и определените
места за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани от хора с
увреждания. Също така от отговорните институции не постъпи информация за проведените
обучения на проектанти, строители, инвеститори и други специалисти с изключение на
Камарата на архитектите в България, която не е провеждала такива.
Оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от
настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда”.
Децата с увреждания са основна целева група по програмите и политиките за ранно
детско развитие, които са изключително важен инструмент за тяхната подкрепа. Усилията
на България да разработва и прилага интегрирани политики за ранно детско развитие са
подкрепени от Проекта за социално включване (ПСВ), който се финансира със заем от
Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31 391 644 евро. Крайният
срок на проекта е 30 септември 2015 г. По Проекта за социално включване се финансират
проектите на 66 общини. Новите услуги за деца и семейства са свързани с инвестиции в
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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ранното детско развитие и превенция на рисковете в ранна детска възраст, по-добро
обхващане и подобряване на готовността на децата за включване в образователната
система, подобряване на достъпа до здравна грижа, подобряване на семейната среда и т.н.
Основната особеност на услугите по ПСВ е, че те са интегрирани – чрез съчетаване на
социалния, здравния и образователен елемент в една услуга, както по отношение на
съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на
самият характер на услугите – социални, здравни, услуги за подкрепа на предучилищната
подготовка. През 2014 г. продължи успешното реализиране на процеса на
деинституционализация на грижата за деца и предоставянето на услуги в общността и
семейна среда, включително и за деца с увреждания. С изпълнението на 5-те проекта от
Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата
в Република България” през годината се пристъпи към реалното извеждане на децата от
институции и настаняването им в новите социални услуги в общността. Със сериозни
темпове се разви и услугата „приемна грижа“.
През отчетния период председателят на Държавната агенция за закрила на детето
(ДАЗД) на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето издаде/поднови 89
лиценза за предоставянето на 113 социални услуги за деца. Издадените лицензи за
предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания за периода са 72 от
които 22 за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, 8 за Дневен център за
деца с увреждания, 18 за Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на
деца, 18 за Мобилен център за работа с деца, 1 за Личен асистент за деца, 2 за Домашен
помощник и 3 за Социален асистент за деца. На основание нормативно изискване за
ежегодна отчетност от 2009 г. Държавната агенция за закрила на детето извършва
мониторинг на дейността на лицензираните доставчици, предоставящи социални услуги за
деца. Ежегодно, чрез специализирана информационна карта, в ДАЗД се събират
систематизирани по утвърдени показатели групи данни за тяхната дейност. През 2014 г. 149
лицензирани доставчици са изпратили в ДАЗД отчети за дейността си през 2013 г. В
подкрепа на семействата с деца с увреждания е увеличен броят на Центровете за социална
рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), които функционират в общността. За 2013 г. е
отчетена дейността на общо 51 броя ЦСРИ, като при 27,5% от тях услугата се предоставя от
лицензирани доставчици като делегирана държавна дейност. Друга подкрепяща развитието
на децата с увреждания и техните семейства услуга е „Дневен център за деца с увреждания”
(ДЦДУ). За 2013 г. е отчетена дейността на общо 18 броя ДЦДУ, като 83,3% се предоставят
от доставчиците като делегирана държавна дейност. От тях най-много 4 - функционират в
гр. Русе, предоставяни от Сдружение „Дете и пространство”, Русенска католическа
организация „Каритас” и Русенска асоциация за лица с интелектуални затруднения. За
ракриване на нови социални услуги в общността от резидентен тип, през 2014 г.
председателят на Държавната агенция за закрила на детето на основание чл. 43б, ал. 1 от
Закона за закрила на детето издаде/поднови 6 лиценза за предоставянето на социалната
услуга за деца: „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ). От проведения мониторинг
през 2014 г. на дейността на лицензираните доставчици, предоставящи социални услуги за
деца се установи, че към 31 декември 2013 г. в страната функционират 88 броя ЦНСТ, в
които се отглеждат 1 056 деца и младежи като едва 18,2% от ЦНСТ се управляват от
лицензирани доставчици.
ДАЗД е бенефициент по проект „Управление на промяната чрез опит и знания“.
Проектът е насочен към развитие на интегрираните услуги в България чрез обмяна на опит
със Северна Ирландия. В рамките на проекта е направено подробно изследване на статуса
на системата за грижи във Великобритания и по-специално – на прехода от
институционална грижа към грижи в общността. В изследването са описани
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законодателната рамка, финансирането на тези услуги и връзката с други секторни
политики. Акцентира се върху специфичните сфери, които са ключови и важни за процеса
деинституционализация. През 2014 г. в рамките на проекта е проведено проучване за
нуждите от обучения на специалисти от сферите: образование, здравеопазване и социални
дейности. На база на получените резултати е подготвена програма за едновременно
обучение на специлисти от трите сектора. През декември 2014 се проведе първото обучение
за интегрирани услуги, базирано на северноирландския опит. На него присъстват 53
представители на АСП, ДАЗД, МТСП, МОН, Министерството на здравеопазването,
Регионална здравна инспекция (РЗИ), Регионален инспекторат по образованието (РИО),
както и Регионална дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) и Дирекция „Социално
подпомагане“ (ДСП). През 2015 г. предстоят още 3 обучения на експерти от същите
сектори, но от други населени места, така че да бъдат обхванати специалисти от цялата
страна. При приключване на проекта ще се подготви примерен стратегически план за
управление на интегрирани услуги в България.
И през 2014 г. междуведомствена експертна група подготви мониторингов доклад за
напредъка в процеса на деинституционализация на деца в Република България за периода
юли 2013 г. – юли 2014 г. Докладът е съгласуван с УНИЦЕФ-България и представители на
неправителствения сектор. Предстои финалното му одобрение.
По информация на ДАЗД през отчетния период в рамките на Операция „Да не
изоставяме нито едно дете” са закрити два дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) –
Кожарица и Искра (Карнобат). Подготвено е закриването на още 3 ДДУИ, които официално
от 01.01.2015 г. не функционират – Търговище, Кермен и Луковит. Броят на децата,
настанени през отчетния период в новоизграденирете услуги е 217. а броят на младежите –
391. Разкрити са резидентни услуги, в които са настанени децата и младежите с увреждания
изведени от ДДУИ, на територията на 41 общини в страната. Към момента функционират
65 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, разположени в следните общини: Благоевград,
Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Бургас, Созопол, Поморие, Горна Оряховица, Видин,
Враца, Габрово, Севлиево, Кърджали, Кюстендил, Дупница, Ловеч, Луковит, Монтана, Лом,
Пазарджик, Велинград, Перник, Червен бряг, Пордим, Пловдив, Асеновград,
Стамболийски, Русе, Силистра, Сливен, Чирпан, Търговище, Хасково, Димитровград,
Харманли, Нови пазар, Ямбол и Елхово. От 2014 г. функционират и 11 Защитени жилища
(ЗЖ), предназначени за младежи с увреждания, на територията на общините Благоевград,
Айтос, Видин, Крушари, Кърджали, Ловеч, Монтана, Червен бряг, Пордим, Пловдив и
Ямбол. През базовото обучение за екипите на новите услуги, предвидено в проект
"Детство за всички" и реализирано от Гражданско сдружение "Заедно за децата",
преминават служители от 50 общини, а именно: Благоевград, Сандански, Петрич, Гоце
Делчев, Бургас, Созопол, Поморие, Айтос, Стражица, Видин, Враца, Мездра, Бяла Слатина,
Габрово, Севлиево, Балчик, Крушари, Кърджали, Момчилград, Кюстендил, Дупница,
Ловеч, Луковит, Монтана, Берковица, Лом, Велинград, Пещера, Пордим, Долни дъбник,
Пловдив, Асеновград, Стамболийски, Първомай, Разград, Исперих, Русе, Силистра, Сливен,
Смолян, Ботевград, Самоков, Казанлък, Чирпан, Попово, Хасково, Димитровград,
Харманли, Нови пазар, Елхово. Регулярна групова супервизия е проведенеа с екипите на
услугите в 14 общини: Созопол, Карнобат, Айтос, Горна Оряховица, Габрово, Ловеч,
Монтана, Перник, Червен бряг, Пловдив, Асеновград, Русе, Търговище, Ямбол. По проект
"Подкрепа" са организирани 5 обучителни срещи с фондация "Сийдър" по темата
"Управление на социалната услуга ЦНСТ. Принципи. Практики." в градовете Карнобат,
Монтана, Велико Търново, Пазарджик и Русе. По Дейност 7 на проекта са осъществени 3
срещи за подкрепа на персонала на новите услуги в градовете Бургас, Банско и Троян, в
партньорство със Сдружение "Дете и пространство".
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През 2014 г. Министерството на здравеопазването продължи изпълнението на проект
„Посока: семейство” и проект „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за
деца от 0-3 г.“ в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. В
рамките на двата проекта на територията на 8-те пилотни Домове за медико-социални
грижи за деца (ДМСГД), които ще бъдат закрити, са изградени 7 семейно-консултативни
центъра, 3 центъра за приемна грижа, 5 центъра за ранна интервенция, 3 центъра за детско
психично здраве, 8 дневни центъра, 2 звена „Майка и бебе“, 8 центъра за майчино и детско
здраве и 9 центъра за настаняване от семеен тип. В рамките на проект „Посока: семейство“,
към настоящия момент, се провежда обучение на персонала, който ще изпълнява тези
услуги. На територията на 8-те пилотни ДМСГД са изградени инфраструктурно 8
резидентни услуги за деца с потребност от постоянна медицинска грижа. Капацитетът на
всяка една от тях е 8 легла, т.е. общо 64. През 2015 г. се предвижда началото на дейността
им. В рамките на проект „Посока: семейство“ се провеждат 8 въвеждащи и 8 надграждащи
обучения в пилотните ДМСГД, в рамките на които са обучени 408 служители на ДМСГД.
Проведени се 8 индивидуални и 33 групови супервизии на персонала. Изговени са планове
за извеждане на всички 218 деца, настанени в пилотните ДМСГД. За периода на изпълнение
на проекта - до 31.12.2014 г. са реинтегрирани в семейна среда 168 деца. През 2015 г. се
предвижда да започне и обучението на персонала от новоразкриващите се услуги, като ще
бъдат обхванати всички служители. Броят им се определя от 8-те общини, които ще
управляват новите услуги.
По информация на Агенцията за социално подпомагане, през 2014 г. са открити 2
Дневни центъра за деца с увреждания (ДЦДУ), с общ капацитет 40 места, в т.ч. ДЦДУ в гр.
Сливо поле, обл. Русе с капацитет 20 места и ДЦДУ в гр. Средец, обл. Бургас, с капацитет
20 места, 3 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, с общ капацитет 75
места, в т.ч. ЦСРИ в гр. Казанлък, обл. Стара Загора с капацитет 25 места, ЦСРИ в гр.
Шумен, с капацитет 25 места и ЦСРИ в гр. Пловдив, с капацитет 25 места. Открити са 12
Центъра за обществена подкрепа (ЦОП), с общ капацитет 335 места. Общият брой на децата
с увреждания ползващи социални услуги в общността е 3 373. През отчетния период са
открити 7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с общ
капацитет 98 места, в т.ч. 4 ЦНСТ в гр. Пловдив, 2 в гр. Карнобат, 1 в гр. Перник. Съгласно
утвърденото Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга Център за
настаняване от семеен тип, „децата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, степен на
увреждане и ниво на автономност”. Препоръчително е децата да бъдат настанявани при
съотношение две-три деца с увреждания към пет-шест деца без увреждания, при капацитет
8 места.
В изпълнение на реформата в областта на закрила на децата в България и процеса на
деинституционализация и през 2014 г. продължи работата по целесъобразно закриване на
домовете за деца и паралелно с това за изграждане на нови социални услуги. В изпълнение
на един от основните приоритети в държавната политика за закрила на детето –
деинституционализацията на грижата за деца, през 2014 г. продължи 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.
Агенцията за социално подпомагане продължи реализацията на следните операции:
- ”Да не изоставим нито едно дете“. Основната цел на операцията е да реализира
устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в
специализирани институции за деца. По проекта се предвижда изграждането на нови 149
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центъра за настаняване от семеен тип, 37 дневни центъра за деца с увреждания, 34 нови
центъра за социална рехабилитация и интеграция и 36 защитени жилища. Въз основа на
разработената карта на услугите, по Оперативна програма „Регионално развитие” и
Програма за развитие на селските райони се финансира изграждането на социалната
инфраструктура на планираните услуги, чието функциониране и издръжка се поема от ОП
РЧР по Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” на операцията „Да не
изоставяме нито едно дете”. В хода на изпълнението на проекта по Компонент 1
„Планиране на мерки за деинституционализация” са направени оценки на общо 1 797 деца и
младежи. Общините, които стартират проектните си дейности към 31.12.2014 г. са 73, като в
49 от тях започна и функционирането на услугите. Към 31.12.2014 г. се предоставят услуги
в 71 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, в които са
настанени 768 деца/младежи с увреждания, от които 57 деца/младежи с увреждания от
ДДЛРГ и 50 деца от общността, 15 Центъра за настаняване от семеен тип за здрави
деца/младежи, в които са настанени 147 потребители, от които 136 деца/младежи от Домове
за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) и 11 от общността и 11 Защитени жилища, в
които са настанени 80 младежи с увреждания. Към 31.12.2014 г. 11 проекта приключиха,
като на развитите в рамките на проектите социални услуги вече е осигурена устойчивост
като делегирани от държавата дейности.
- ”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. Насочена е към пряка работа с кандидати за приемни родители и
приемни семейства, семейства на роднини и близки на деца, настанени в институции, деца
от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на техни
близки и роднини, деца, настанени в специализирани институции. Определеният период на
изпълнение на операцията е 2011 – 2015 г., като с решение на Комитета за наблюдение,
срокът за за предоставяне на услугата „приемна грижа“ се удължи до края на месец май
2015 г., като се предостави допълнителен ресурс в размер на 3 500 000 лева. Стойността на
безвъзмездната финансова помощ на проекта е в размер на 21 689 455 лв. (в т. ч. 19 441 037
лв. - ЕСФ и 2 248 418 лв. - национално съфинансиране). По проекта са назначени и обучени
общо 168 социални работници, които сформират екипите по приемна грижа. За Столична
община има назначени 2 екипа. Общо към декември 2014 г. са подадени 1824 заявления.
Общо от Комисиите по приемна грижа приемни семейства по проекта са утвърдени 1 161
семейства. Oбщият брой деца, преминали през приемни семейства по проекта e 1 817 деца,
от които 76 са деца с увреждания. Към 31.12.2014 г. в приемни семейства по проекта живеят
1 128 деца.
- ”Шанс за щастливо бъдеще“. Операцията е двукомпонентна и цели да реализира
устойчив модел за трайна деинституционализация на деца от 0 до 3-годишна възраст,
настанени в Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), чрез предоставяне на
интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на семейството и превенция на риска от
изоставяне на деца. Целева група са деца от 0 до 3 години, настанени в 8-те пилотни
ДМСГД и техните семейства; специализирания персонал от пилотните ДМСГД и който ще
бъде нает за предоставяне на новите услуги; деца от общността на възраст от 0 до 3 години,
в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и близки роднини.
КОМПОНЕНТ 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД“, проект „ПОСОКА:
семейство“. Конкретен бенефициент: Министерство на здравеопазването в партньорство с
АСП и ДАЗД. Бюджет: 1 099 096 лева. Основната цел на проекта е да бъде направена
подготовка за преструктуриране на ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез
извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово,
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище Продължителността на
проекта, съгласно сключения договор и удължаване срока на изпълнението е от м.10. 2010
г. до 25.03.2015 година. В рамките на проекта се извършва подготвителна дейност за
реалното преструктуриране на пилотните ДМСГД и се препоръчаха конкретните услуги въз
основа на извършени анализи. Разработени са 4 броя методологии за иновативни услуги. В
резултат и на оценката на здравословното състояние на децата (208), настанени в пилотните
ДМСГД е разработена и „Методология на специализирана резидентна грижа за деца до 7
години с потребност от постоянни здравни грижи“. Проведени са обучения и супервизии на
408 души персонал в пилотните ДМСГД, предстои провеждане на обучения на персонала в
новите услуги. За периода на изпълнение на проекта до 31.12.2014 г. са реинтегрирани в
семейна среда 168 деца.
КОМПОНЕНТ 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за
деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години". Конкретни
бенефициенти: общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе,
Търговище и Столична община, на чиято територия се намират преструктурираните 8
пилотни ДМСГД със средства по Оперативна програма „Регионално развитие” и са обект на
дейностите по Компонент 1 на процедурата. Бюджет: 4 690 745,14 лева. Съгласно
разписаното в проектните предложения следва да се разкрият 8 комплекса за иновативни
здравно-социални услуги, в които да се предоставят следните видове услуги:
специализирана резидентна услуга за деца от 0 до 3 години и деца с тежки множествени
увреждания над 3 г., настанени в пилотните ДМСГД, зависими от непрекъсната медицинска
грижа, в случай, че потребността на детето не изисква преместване в нова услуга и същото
крие риск за здравето и живота му. Съпътстващи консултативни услуги: Дневен център;
Семейно-консултативен център; Център за ранна интервенция; Център за психично здраве,
Център за майчино и детско здраве, Звено „Майка и бебе; Център за приемна грижа и др.
Всички договори с 8-те пилотни общини са сключени през месец октомври 2013 година.
Влизането в сила на договорите е обвързано с привеждане на помещенията в изискуемия за
ползване вид, което включва освен приключване на строително – ремонтните дейности и
осигуряване на необходимото оборудване. Всички проектни дейности трябва да приключат
до 31.10.2015 година.
Столична община продължава реализирането на приетата от Столичен общински
съвет Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”. Към
настоящия момент общият брой на ползвателите на услугите възлизат на 898 човека, в т.ч.
520 възрастни и 378 деца. Осигурена е трудова заетост на общо 943 лица, работещи като
асистенти. Разкритите по проект „Социално включване чрез създаване на общностни
центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община” два
общностни центъра в районите „Овча купел” и „Слатина” са обзаведени и оборудвани. От
месец януари функционират градинските групи към тях. През месец март по същия проект
започна и разширение на ОДЗ № 13 „Калинка” – ж.к. Дружба, район Искър. С Решение №
474 от 24.07.2014г. Столичния общински съвет взе решение за частично освобождаване от
заплащане на такса в размер на 50% от таксата за ползване на детски ясли и детски градини
на децата, записани в градинските групи. На 12.08.2014 г. проектът стартира с услугата
„Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, чрез създаване на летни
групи/училища, където се включиха 30 деца от рисковите общности за преодоляване на
затрудненията в изучаването на български език, осигуряване на възможност за равен старт в
първи клас. Осигурени са два броя специализирани микробуса, специално пригодени за
превоз на деца с увреждания. Предстои стартиране на дейностите „Ранна интервенция на
уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”,
„Интеграция на деца в детските градини и в предучилищните групи/класове”, „Формиране
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, „Здравна
консултация за деца”. Столична община спечели Проект „Шанс за децата – разкриване на
тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и две „Преходни
жилища” и едно „Защитено жилище“ в Столична община“. Настоящият проект се явява
продължение/ втора фаза на изпълнявания от Столична община проект “Изграждане на
социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община” по Компонент 1:
Планиране на мерки за деинституционализация на същата процедура и финансиран по ОП
„Регионално развитие“, по който са изградени 16 нови услуги от резидентен тип - 13 ЦНСТ
и 2 Преходни жилища (ПЖ) и 1 Защитено жилище за деца и младежи с и без увреждания.
Същността на този проект се изразява в осъществяване на подготовка, преместване и
настаняване на децата и младежите с и без увреждания в новоразкритите услуги,
назначаване на персонал в новоразкритите социални услуги. Разкрити са и функционират
16 резидентни услуги в съответствие с нормативната уредба в сферата на предоставяне на
социални услуги, от които 13 Центрове за настаняване от семеен тип, 2 Преходни жилища и
1 Защитено жилище в осем района на територията на Столична община - „Красна поляна”,
„Люлин”, „Подуяне”, „Овча купел”, „Сердика”, „Надежда”, „Връбница”, „Овча купел” и
„Искър”. Социалните услуги ще бъдат разкривани поетапно като след разкриването им ще
бъдат закрити ДДУИ „Дъга”, ДДЛРГ „Асен Златаров”, ДДЛРГ – кв. Драгалевци, ДДЛРГ
„П.Р.Славейков” на територията на Столична община. Повече от 80 % от децата, намиращи
се в специализирани институции, имат семейство и са настанени в тях поради
невъзможност да бъдат отглеждани в семейна или близка до семейната среда. Основните
фактори, които обуславят настаняването на децата от семейства в неравностойно социално
положение в институции, са трудностите, които те срещат при отглеждането им
(икономически, психологически, социални), съчетани преди години с липсата на
достатъчно алтернативни на институционалната грижа услуги. Тези данни показват
необходимостта от нови гъвкави форми за социални услуги и подкрепа на семейството като
основен фактор за развитие на детето. Столична община сключи Договор за безвъзмездна
финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”,
компонент 2: Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и
превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години, по проект „Изграждане на комплекс за
социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в
Столична община” на стойност 595 351,68 лева. Строително-ремонтните дейности в
ДМСГД „Св. Параскева“ са приключени, завършена е процедурата по набиране на персонал
за планираните новоразкриващи се услуги - Семейно-консултативен център, Център за
ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания от 0 до 7 години,
Специализирана резидентна грижа за малки деца с тежки увреждания и Център за майчино
и детско здраве. Към момента в ДМСГД „Св. Параскева” постоянна грижа ползват 5 деца.
По оперативна цел 3. „Гарантиран достъп да качествено образование на хората с
увреждания”.
Инспектори от Държавната агенция за закрила на детето, Главна дирекция „Контрол
по правата на детето”, през 2014 г. извършват 16 проверки по сигнал за спазване на правата
на децата с увреждане в образователната система. Повечето сигнали са свързани с насилие,
като тези проверки са извършвани в учебни заведения, социални услуги за деца,
специализирани институции и в дирекции „Социално подпомагане”. При извършените
проверки са установени пропуски, които са свързани с работата на Екипът за подпомагане
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на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни
потребности, съгласно Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. В частност прилагане
на всички необходими медицински документи при приема на дете със СОП, липса на
изготвени в обектите на проверка методика, процедура и график за работа на сформирания
екип. Установено е, че екипите не изпълняват в пълна степен регламентираните им
задължения, съгласно посочената Наредба № 1, като не оценяват образователните
потребности на всеки ученик със СОП, не съставят Карта за оценка, въз основа на която се
съставят индивидуални образователни програми на децата със СОП и не предоставят в края
на всеки учебен срок информация за постигнатите резултати от работата им с децата. Няма
създадена практика, при която родителите на учениците със СОП да бъдат информирани по
подходящ начин, за взетите решения от страна на Екипа за подпомагане обучението и
възпитанието на деца и ученици със СОП, както и за решенията на педагогическия съвет,
свързани с резултатите от обучението на децата им, поведение, завършване на степен на
образование, възможности за бъдещото им реализиране и въпроси свързани с правата и
интересите на децата. В училищата не разпознават правомощията на Отдел „Закрила на
детето” (ОЗД), и не ги приемат за партньор в общата им работа с деца със СОП, поради
което е установено, че не спазват изискванията на чл. 27 от Наредба № 1, за уведомяване на
ДСП, при не съдействие от страна на родител, с цел осигуряване на най-добрия интерес на
учениците.
След проверките са направени следните предложения за нормативни промени,
свързани с образователната система:
- към чл. 44, ал. 2 от Наредба № 1 да се добави нова алинея, която да се отнася за
децата завършили основно училище с удостоверение и да се уреди по какъв учебен план
продължават обучението си, ако искат да получат професионална подготовка.
- ясно разписване на реда по който след покриване на ДОИ по предметите за
съответната степен, дете със СОП, може да положи изпити и да получи свидетелство за
завършено основно образование, а именно, в Наредба № 1 да се регламентира реда по който
дете, оценено веднъж като дете със СОП, да бъде оценено като дете, покриващо ДОИ.
- ясно разписване на реда по който деца със СОП в гимназиален курс на обучение,
обучаващи се в разкрити паралелки за професионално обучение в професионални гимназии
за деца с удостоверение за основно образование, получават подкрепа от ресурсен център,
чрез изрично разписване в Наредба № 1 задължението Ресурсния център да подкрепя
децата, обучаващи се в гимназиален курс на обучение и в професионалните паралелки.
По информация на Министерството на културата през 2014 г. в училищата по
изкуствата и по културата се обучават 73 деца със специални образователни потребности,
от които 36 с подсигурено ресурсно подпомагане и 10 ресурсни учители. Също така,
ученици със СОП получават стипендии, в това число и стипендии за деца с изявени дарби
по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
По информация на Министерството образованието и науката, чрез 28-те ресурсни
центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности през учебната 2013/2014 година са осигурени над
1400 ресурсни учители, психолози, логопеди, учители на зрително затруднени деца и
рехабилитатори на слуха и говора за ресурсно подпомагане на обучението на 11 782 деца и
ученици със специални образователни потребности. Осигурена е подкрепяща среда за
провеждане на външното оценяване на държавните зрелостни изпити за ученици със СОП.
Осъществена е координация и са реализирани дейности за осигуряване на тази подкрепа
(включително учители консултанти, удължено време за изпитите, материали на брайлов и
на уголемен шрифт, жестов превод и др.) за участие в националното външно оценяване (IV,
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VII и VIII клас) на учениците със специални образователни потребности. Създадени са
условия за явяване на тези изпити на общо 95 ученици с нарушено зрение. За първа година
са създадени условия за използване на изпитните материали на уголемен шрифт за 90
ученици с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия. 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.
Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект
„Включващо обучение” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се изпълнява в
партньорство с ресурсните центрове, както и с национално представителни организации на
и за хората с увреждания. Той съдържа шест компонента, единият от които за първи път
поставя фокус върху ранното разпознаване и ранното въздействие на децата в детските
градини с оглед превенция на обучителни трудности. Изгражда се модел за повишаване на
капацитета на общообразователни училища за осъществяване на включващото обучение,
апробирането на модел за реформиране на специалните училища за деца със сензорни
увреждания с цел превръщането им в институции, подпомагащи процеса на включване в
общообразователна среда. Заложен е и нов модел на организация и функциониране на
помощните училища-интернати, чрез който се предвижда закриването на интерната и
осигуряването на съвременно обучение и комплексна подкрепа на децата с множество
увреждания. В резултат от изпълнението на проекта се цели създаването на модел на
включващо обучение с активното участие на всички заинтересовани страни. До този
момент в условията на включващо обучение в 84 пилотни училища по проекта се обучават
над 1600 ученици, които се подпомагат от 343 специалисти, назначени в самите училища. В
резултат от изпълнението на проекта се цели създаването на модел на включващо обучение,
който постепенно да се мултиплицира. Във връзка с процеса на деинституционализация
чрез една от дейностите на проекта „Осигуряване на подкрепяща среда от психолози,
ресурсни учители и др. специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и
ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация” се
избират и утвърждават пилотни детски градини и училища в близост до новите услуги от
резидентен тип – центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. На този етап
са утвърдени общо 15 пилотни общообразователни училища и 1 пилотно обединено детско
заведение, обхванати са 89 деца с тежки и с множество увреждания, включени в процеса на
деинституционализация, назначени са 52 души специалисти, в това число в дейността са
включени и директорите на училищата. По същия проект са изградени и се изграждат
кабинети в утвърдените пилотни детски градини и училища, оборудвани с необходимата
техника и материали за работа и подкрепа на децата за включването им в образователния
процес. Същевременно нараства броят на училищата и детските градини, в които се
обучават интегрирано деца и ученици със специални образователни потребности – през
2014 г. – 2117 училища и детски градини. На всяко дете и ученик със СОП и/или с
хронични заболявания се осигурява достъп до обучение по учебните програми на
съответната детска градина и училище, като в зависимост от образователните им
потребности за тях се осигурява обучение по индивидуална образователна програма и екип
от специалисти. Продължава работата по утвърдените през 2012 г. нови учебни програми за
децата и учениците с множество увреждания, въз основа на които специалистите в
общообразователните училища и в специалните училища разработват индивидуални
образователни програми за всяко дете в зависимост от оценката на неговите образователни
потребности. В съответствие с утвърдените учебни програми по специалните учебни
предмети за деца и ученици с увреден слух е проведена процедура по оценяване и
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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одобряване на проекти на учебници по специалните учебни предмети за учениците от I до
IV клас със сензорни увреждания – с увреден слух. Одобрени са 4 учебника по развитие на
речта и произношението. Министерството на образованието и науката ежегодно 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. В изпълнение на
дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание
на деца и ученици със специални образователни потребности ежегодно се организират и
провеждат обучения на училищни екипи в общообразователни училища от самите
специалисти в ресурсните центрове. В сферата на висшето образование (по данни от
информация, изпратена от 46 от общо 51 висши училища) в 18 висши училища са
актуализирани учебни планове и програми за повишаване квалификацията за работа с лица
със СОП. Това са висши училища, които обучават студенти в области на висшето
образование - „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“,
„Здравеопазване и спорт“ и „Изкуства“. В 33 висши училища е осигурена възможност за
стаж в реални условия за лица със специални образователни потребности. Дейности по
осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградния фонд през 2014 г. са извършени в
10 висши училища, а в общо 34 от 46 висши училища има осигурена достъпна архитектурна
среда за хора със специални образователни потребности, изградена в предходни години.
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. През 2014 г.
са закупени 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, Пловдив и Враца са
закупени учебни помагала. АРДУС подпомага закупуването на учебници и учебни пособия
за сираците и полусираците от ССУ за ДУС “Проф. д-р Дечо Денев” в град София, както и
81 семейства на деца и младежи с кохлеарни импланти за закупуване на част от
необходимите им батерии. На 136 деца и младежи са осигурени по 20 допълнителни
индивидуални часа за рехабилитация на слуха и говора и помощ по учебни предмети, а на
116 по 5 часа. Осигурена е сурдопедагогическа помощ за подготовка и явяване на изпити по
време на семестрите на 20 студента с увреден слух, на 6 семейства е осигурена
психологическа помощ и консултация. Проведени са групови занимания по лечебно
плуване, бойни изкуства, модерни танци и английски език. Индивидуални курсове по
английски и немски език, игротерапия, дизайн, математика, кормуване са посетени от 17
младежи с увреден слух от страната. АРДУС участва в проект „Включващо обучение“,
изпълнявайки дейности в часа на класа по метода на груповия тренинг, изграждане на екип,
неформално лидерство в 7 училища, в които се обучават деца с увреден слух.
Подпомогнати са педагогическия колектив - учители, ресурсни учители, педагогически
съветник, и срещи с родители от същите 7 училища с участието на психолог и
рехабилитатор на слуха и говора.
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 (ЗИХУ). Медицинските условия,
експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), за които лицата
ползват целева помощ, са посочени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания (ППЗИХУ). Целева помощ се отпуска въз основа на заявлениедекларация, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. За 2014 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 40 969 193 лв. на 9 261 средномесечен брой лица. С
цел осъществяване на контрол върху дейността на търговците на ПСПСМИ и на
предлаганите на пазара ПСПСМИ, АХУ извърши 427 проверки.
МТСП изработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция
на хората с увреждания приет от Народното събрание на Република България, публикуван
на 25 март 2014 в бр. 27 на Държавен вестник. Основната цел на промените е намаляване на
административната тежест, 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.
Разработена е Наредба да изменение и допълнение на Наредба 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 (обн. ДВ, бр. 54
от 2014 г.). Основните цели на измененията и допълненията е синхронизиране с текстовете
на Закона за интеграция на хората с увреждания. С промените отпадат част от изискуемите
документи, които търговците следва да съхраняват в обектите, дава се възможност
Агенцията за социално подпомагане да участва в насрещните проверки на търговците и се
прецизират разпоредбите, отнасящи се до контрола върху дейността на търговците.
Разработена е и Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември
2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с
трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не
по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските
пътища. Наредбата бе обнародвана в Държавен вестник, бр. 30 от 2014 г. Основната
промяна се състои в създаването на нов ред за предоставяне на винетните стикери, като
същите ще се предоставят на правоимащите лица веднага след подаване на необходимите
документи, ако същите отговарят на изискванията.
С Постановление № 169 от 26.06.2014 г. Министерският съвет прие изменения и
допълнения в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
(обн. ДВ, бр. 55 от 2014 г.). Измененията целят синхронизиране с текстовете на Закона за
интеграция на хората с увреждания. Регламентирани са срокове за изплащане на месечната
добавка за социална интеграция и целевите помощи за хората с увреждания от Дирекциите
“Социално подпомагане“, съобразявайки се с практиката в тази област. Направени са
изменения в Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ, като се разширява достъпа до
ЛКК по отношение на случаите, в които е имало централизация на отпускането на помощни
средства „в МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ,“ или „ДКЦ към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ,
като отпаднат тези ограничения. Приложение № 7 от ППЗИХУ се синхронизира и с
изискванията на чл. 10, т. 36 от Закона за лечебните заведения. С ПМС № 179/ 27.06.2014 г.
е извършено изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на
работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на
медицинската експертиза и в Наредбата за медицинска експертиза. Измененията са
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свързани с оптимизиране и повишаване ефективността на дейностите по медицинската
експертиза на хората с увреждания на България.
Със заповед № РД01-237 от 08.04.2014 г., изм. със заповед № РД01-826 от 01.12.2014
г. на министъра на труда и социалната политика се създаде Комисия по чл. 39 от 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. Срокът за
определяне на пределните размери (лимити) на помощите за медицински изделия, помощни
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, които се заплащат чрез
бюджета на министерството е удължен до март 2015 г.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания продължи своята активна
дейност и през 2014 г., което е поредния положителен пример за успешно взаимодействие
между изпълнителната власт и неправителствения сектор.
През отчетния период от Агенцията за социално подпомагане са 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
137 067 756 лева. По Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания в страната средномесечно е оказана подкрепа на 523 943 лица с увреждания, в
това число на 21 300 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 2014 г. по сключен договор на
Агенция за хората с увреждания със Съюза на глухите в България са изплатени целеви
помощи за жестомимични услуги на 4 734 правоимащи лица с увреден слух в размер на 211
516 лв. По договор със Съюза на слепите в България са изплатени целеви помощи за
придружител на слепи на 9 283 правоимащи лица с увредено зрение в размер на 464 600 лв.
По договори със Съюза на инвалидите в България и Център за психологически изследвания
са изплатени целеви помощи за придружител на 17 964 трудноподвижни лица в размер на
863 893 лв. По договор с Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения са
изплатени целеви помощи на 6 032 правоимащи лица с интелектуални затруднения в размер
на 301 475 лв.
През 2014 год. в изпълнение на Здравната стратегия за лица в неравностойно
положение, от Регионалните здравни инспекции в Бургас, Благоевград, Видин, Добрич,
Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Софийска област,Стара Загора, Шумен
и Ямбол са проведени разяснителни кампании. За запознаване с начините на предпазване от
най-разпространените инфекциозни,онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести
са проведени 117 беседи в които участват 3 073 лица, 6 обучения с 94 обхванати лица. За
разяснявяне на младите майки значението на имунизациите и мотивирането им за
редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар са проведени 43
разяснителни кампании с 1 111 обхванати лица. За значението на профилактичните
прегледи е измерена телесна маса на 20 лица и е проведена викторина сред мъже, жени и
младежи на възраст от 8 до 45 години. Излъчени са 6 видеоклипa, 2 радиопредавания и 2
телевизионни предавания с предимно профилактична насоченост. Разпространенени са 2
505 здравнообразователни материали и 204 контрацептивни средства. Окомплетовани са
270 бр. здравни пакети. Към Националната здравна стратегия са разработени мерки за
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дългосрочни грижи, които през 2015 год. се предвижда да бъдат включени към Плана за
действие към Националната стратегия за дългосрочна грижа.
По данни на Националната здравноосигурителна каса през 2014 г., продължава
реализацията на „Майчино здравеопазване” за здравноосигурени майки. Целта на
програмата е ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. Тя
обхваща профилактичните прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42я ден след раждането. В нея са включени прегледи и изследвания за проследяване на
бременността, заплатени от НЗОК. Програмата се изпълнява от лекар (общопрактикуващ
или акушер-гинеколог), сключил договор с НЗОК, който е избран от бременната жена. При
рискова бременност програма „Майчино здравеопазване” задължително се изпълнява от
специалист акушер-гинеколог. За периода януари-ноември 2014 г. от бюджета на НЗОК по
програма „Майчино здравеопазване“ са извършени 372 338 прегледа на 41 229 лица. Всяко
здравноосигурено лице и през 2014 г. има възможност да избира лечебно заведение за
специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна,
сключило договор с НЗОК за пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“. През
отчетния период са извършени 199 023 физиотерапевтични курсове по медицинска
рехабилитация в извънболничната медицинска помощ в полза на задължително
здравноосигурени лица. Извършени са 195 610 специализирани медицински преглед, и
3 917 656 процедури. През отчетния период на задължително здравноосигурените лица е
оказана 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 2014 г. преминалите по тези
клинични пътеки задължително здравноосигурени лица са общо 163 948. От НЗОК са
заплатени медицински изделия за извънболнична помощ, предназначени за заболявания,
включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО. За периода януари – ноември 2014
г. са изплатени 50 714 медицински изделия в условията на болнична медицинска помощ,
които се заплащат извън стойността на клиничните пътеки за 2014 година.
На основание чл. 13в от Кодекса за социално осигуряване лицата, осигурени за общо
заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, имат право на
парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са внесени или дължими
осигурителни вноски за тези рискове за период от 6 календарни месеца, предхождащи
месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Право на помощите за
профилактика и рехабилитация имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност,
ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не са осигурени. Паричните
помощи за профилактика и рехабилитация се разходват при условията и по реда,
определени с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация, приета от Надзорния съвет на НОИ. На
основание разпоредбите на Наредбата, само при отпускане на паричната помощ на лица,
получаващи лична пенсия за инвалидност и лица с професионална болест, се изисква
представяне и на експертно решение на териториална експертна лекарска комисия, респ. на
Националната експертна лекарска комисия. По данни на Национален осигурителен
институт през 2014 г., за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация, 1
277 лица са представили експертни решения с определена 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност.
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През 2014 г. във връзка с допълненията и измененията в ЗИХУ, ППЗИХУ и НАРЕДБА
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. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания е
проведена разяснителната работа както чрез индивидуални консултации, така и чрез
печатните издания на СИБ. Продължава и консултирането на лица с увреждания по повод
недоволство от решенията на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), Детска
експрертна лекарска комисия (ДЕЛК) и Транспортна областна експертна лекарска комисия
(ТОЛЕК) - консултирани са 72 лица с трайни увреждания.
През 2014 година от Национална организация „Малки български хора” са
предоставени 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. Осъществени са над 15
регионални срещи и беседи с членове и над 30 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.
Социалните услуги които предоставя центъра са свързани с предоставянето на консултации
свързани с правата на хората с увреждания, текущите програми за заетост и социални
услуги, административни въпроси и насочване, медицинската експертиза и др., извършване
на транспорт на трудно подвижни членове. С помоща на мобилният център са
подпомогнати с транспорт и прегледи в здравни заведения трима членове на сдружението.
Със съдействието на Национална потребителна кооперация на слепите в България е
осигурена рехабилитация на 25 нейни членове.
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 2014 година продължи реализацията на Националната програма за заетост и
обучение на хора с трайни увреждания. Тя е насочена към повишаване пригодността за
заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в бюрата по труда безработни лица с
трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични
вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната
им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Приоритетно се включват
лица със и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни
увреждания, хора с ментални увреждания. 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 Закона за интеграция на хората с
увреждания за осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или
оборудване на работни места за хора с увреждания. През 2014 г. в Програмата са включени
в заетост 155 лица с трайни увреждания. Средномесечно са заети 1762 лица. Изразходвани
са 7 941 527лв. По чл. 36, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта в заетост са включени
34 младежи с трайни увреждания. Средномесечно са заети 53 лица (вкл. лица, устроени на
работа през предходната година). Изразходваните средства са в размер на 117 484 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,
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сезонна или почасова работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ), през 2014 г. в заетост са включени общо
201 лица с трайни увреждания. Средномесечно са заети 442 лица (вкл. лица, устроени на
работа през предходната година). Изразходваните средства са в размер на 1 317 803 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 2014 г. по Програмата „Кредит без лихва за хора с увреждания” са
възстановени лихвите на 18 лица с увреждания - кредитополучатели по Проект „ГФМ” на
МТСП. Изразходваните средства са в размер на 14 277 лв.
По информация на Министерството на икономиката по мярка „Повишаване
конкурентноспособността на специализирани предприятия и кооперации на хора с
увреждания, чрез изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за инвестиции в съвременни технологии и оборудване“ към края на 2014 г. са
разкрити общо 30 нови работни места и реализирани 16 инвестиционни проекта в
подкрепените предприятия и кооперации на хората с увреждания, като през отчетния
период е извършено окончателно плащане по 2 реализирани проекта, по които са разкрити 3
работни места.
В изпълнение на стратегическата и оперативна цел на Министерство на труда и
социалната политика през 2014 година Агенцията за хората с увреждания продължава
изпълнението на програма „Интеграция на хората с увреждания”. За активни политики през
същата година от страна на АХУ са изразходвани 3 507 226 лева (в т.ч. 410 703 лева за
финансиране на проекти за достъпна среда). За финансиране на проекти на обичайни
работодатели са изплатени средства в размер на 155 786 лева ( в т.ч. 91 174 лева,
предоставен трансфер към бюджетни и общински предприятия) за наемане на 27
безработни лица с трайни увреждания в обичайна работна среда. На специализираните
предприятия и кооперациите на хора с увреждания, членуващи в национално
представителните организации на и за хора с увреждания са възстановени 50 на сто от
внесените осигурителни вноски за работещите, влизащи в списъчния брой на персонала в
размер на 719 116 лева. За финансиране на проекти на специализираните предприятия и
кооперации на хора с увреждания са изплатени 1 618 877 лв. ( в т.ч. преходен остатък от
2013 г. - 3115 лв.) 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 16 специализирани предприятия и кооперации, като са
разкрити 33 нови работни места. Към 31.12.2014 г. са финансирани 23 проекта за започване
и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена
работоспособност в размер на 347 757 лв. (в т.ч. преходен остатък за 2013 г. – 1 979 лв.).
Извършени са 382 проверки с цел осъществяване на мониторинг на договорни задължения
по проектите. През 2014 година са новорегистрирани 7 специализирани предприятия. В
сумата, която АХУ разпределя за активни политики са включени и средства в размер на 410
703 лв. (в т.ч. 251 853 лева, предоставен трансфер към бюджетни и общински предприятия)
за финансиране на 14 проекта за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. В
процеса на изпълнение на проектите са извършени 26 проверки. За осъществяване на
дейности по програма за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания са
финансирани 17 проекта на организации с нестопанска цел, в размер на 254 987 лв. Чрез
тази програма са интегрирани 4012 лица с увреждания.
През 2014 година от контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда” е осъществен 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
Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
22/33

на хората с увреждания за осигуряване на определен брой работни места за хора с
увреждания. Констатирани са 425 нарушения. Най-голям брой нарушения са установени на
територията на областите - София област (86 нарушения), Благоевград (74 нарушения),
Силистра (33 нарушения), Смолян (32 нарушения), Разград (21 нарушения), Ловеч (15
нарушения). През отчетния период са съставени 21 акта за установяване на
административни нарушения.
В периода 20-23 март 2014 г. в гр. Пловдив се състоя трети Европейски форум за
социално предприемачество, в рамките на който се проведе Европейска конференция на
тема “Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи” и
Панаир на социалните предприятия и кооперации за хората с увреждания.
От Националният съюз на трудовопроизводителните кооперации (НС на ТПК), в
партньорство с кооперативно дружество Ирекооп – Тоскана е разработен и от юни 2013 до
май 2014 г. реализиран трансграничен проект на тема „Кооперациите - възможност за
социално включване чрез труд за хора с увреждания” по ОП „Развитие на човешките
ресурси”. Основната цел на проекта е популяризиране възможностите за социално
включване чрез труд за хора с увреждания в трудово-производителните кооперации, както и
изучаване и прилагане на добрите практики, разработени в Италия, област Тоскана.
Организирани и проведени са регионални форуми в София, Варна, Бургас и Плевен, на
които е представена дейността на кооперациите от системата на НС на ТПК, условията на
работа в тях и възможностите, които те предоставят за социално включване на хора с
увреждания, както и примерни форми на модели за публично-частно партньорство. През
2014 г. три трудово производителни кооперации за инвалиди (ТПКИ) – членове на Съюза,
печелят социални проекти и една ТПКИ – проект с бизнес насоченост, финансирани от
държавния бюджет чрез Агенцията за хора с увреждания. Проектът със стопанска
насоченост обхваща закупуването на оборудване за доокомплектоване на технологична
линия за конфекциониране на облекла. С реализирането на проекти със социална
насоченост и извършените строително-монтажни работи са създадени оптимални
здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия в три специализирани кооперации за хора с увреждания,
както и достъп за хора с проблеми на опорно-двигателната система до работните им места.
Реализираните проекти гарантират работа на трудоустроените лица, работещи в ТПКИ. 23
ТПКИ – членове на Националния съюз участват в Европейски форум и панаир на
специализирани предприятия и кооперации от социалната икономика, както и 10 социални
предприятия от чужбина. НС на ТПКИ продължава да обучава членовете и ръководителите
си и през отчетния период. В курсовете през 2014 г. са обучени 166 председатели и
специалисти. Ползвани са собствени и бюджетни средства.
През отчетния период Съюзът на инвалидите в България продължи дейността си за
информиране и консултиране на работодатели за действащи програми и проекти, както и
нормативни актове за ползване на преференции. СИБ продължи и партньорството си с
Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на независимите
синдикати в България (КНСБ) и Националния съюз на работодателите за насърчаване на
работодателите да наемат хора с увреждания и за запазване работните места на хора с
увреждания. Експерти на СИБ участват при подготвяне на становища, 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.
Сътрудници и експерти на СИБ продължават набирането на информация и подготовката на
предложения за създаване на условия за преодоляване на негативното влияние на
архитектурната среда, транспорта, адаптираните работните места, образованието,
информацията върху възможностите за трудова заетост. СИБ продължава да организира
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запознаване на обществеността с професионалните възможности на хората с увреждания,
чрез организиране на изложби, местни, национални и международни изложения, както и
чрез медиите. И през 2014 г. членове на СИБ участват в Европейския панаир на социални
предприятия и кооперации на хора с увреждания в гр. Пловдив, 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. 52 работодатели и 402 работници
(служители), безработни и лица с увреждания, желаещи да започнат самостоятелен бизнес,
са подробно информирани относно правата на хората с увреждания при работа в обичайна
среда и защита от уволнение, за данъчните облекчения, предвидени в Закона за
корпоративно подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за
задълженията и договорите и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Търговската дейност, извършвана на пазарите съгласно действащите наредби на
общинските власти, е един от разпространените начини за реализиране на самостоятелна
стопанска дейност от хората с увреждания. Експерти и сътрудници на СИБ продължават да
оказват съдействие на лица с увреждания за разясняване условията за наемане на търговски
обекти на пазарите в общините и да следят както за евентуални негативни промени в
действащите нормативни документи, така и за стриктното им спазване от страна на
общинските власти. През 2014 г. на 153 лица с увреждания са разяснени условията за
наемане на търговски обекти на пазарите в общините, като им се оказва и съдейсвие за
изпълнението на поставените изисквания.
Национална потребителна кооперация на слепите в България е осигури 4 нови работни
места по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания,
открити са 53 нови работни места, чрез подкрепа на съществуващи специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания и социални предприятия. Организирани и
проведени са 3 обучителни семинара за повишаване квалификацията на специалисти
работещи с хора с увреждания, в които участват 133 човека.
По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в
общността. Развитие на алтернативните форми на услуги”.
С Решение № 2 от 07.01.2014 г. на Министерския съвет е приет основният документ на
Република България в областта на деинституционализацията на грижата за възрастните
хора и хората с увреждания - Национална стратегия за дългосрочна грижа. Тя предвижда
изграждане на достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, които да
осигурят 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. Основната й цел е създаване на условия за независим
и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания посредством предоставянето на
качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа според индивидуалните им
потребности, при постигне на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и
ефикасното им предоставяне. И през отчетния период един от основните приоритети на
Министерството на труда и социалната политика е развитието на устойчива мрежа от
социални услуги, предоставяни в общността, която да предотврати настаняването в
специализирани институции и създаде възможност за социално включване и предоставяне
на индивидуална подкрепа на нуждаещите се лица. Към момента, въведеният принцип за
регионално планиране на социалните услуги дава възможност за разкриването на такива
услуги, които са насочени към конкретните потребности на местното население и създават
условия за пълноценното им участие и ангажиране в живота на местната общност, като
приоритет е даден на развитието на социални услуги в общността. По информация на
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Агенцията за социално подпомагане, през 2014 г. с оглед подобряване условията на живот
на хората с увреждания, настанени в специализирани институции, са предприети следните
мерки:
Намален е капацитета на 2 специализирани институции, с общо 31 места:
- 1 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ), с 1 място;
- 1 Дом за стари хора (ДСХ), с 30 места.
Намален е капацитетите на 5 социални услуги в общността
- 5 Социални учебно-професионални центъра (СУПЦ), общо с 65 места.
Закрити са 4 социални услуги в общността, с общ капацитет 45 места:
- 3 Дневни центъра за стари хора (ДЦСХ), общо с 35 места;
- 1 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с 10 места.
Във връзка с подобряване качеството на предоставяните социални услуги за възрастни
хора с увреждания през 2014 г. са открити социални услуги в общността и социални услуги
резидентен тип, както следва:
Открити са 13 социални услуги в общността, с общ капацитет 265 места:
- 6 Дневни центъра за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ), със 100 места;
- 6 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), със 135 места;
- 1 Дневен център за стари хора (ДЦСХ), с 30 места.
Открити са 20 социални услуги в общността резидентен тип, с общ капацитет 231
места:
12 Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), с общ капацитет 166 места, от тях:
- 6 Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с умствена
изостаналост, с общ капацитет 80 места;
- 5 ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства, с общ капацитет 72 места;
- 1 ЦНСТ за възрастни хора с деменция, с общ капацитет 14 места;
2 бр. Наблюдавани жилища с общ капацитет 14 места;
5 бр. Защитени жилища с общ капацитет 45 места, от тях:
- 3 бр. ЗЖ за възрастни хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 26 места;
- 2 бр. ЗЖ възрастни хора с психични разстройства, с общ капацитет 19 места;
1 бр. Кризисен център за с общ капацитет 8 места.
През 2014 г. е увеличен капацитета на 2 социални услуги в общността с общо 17
места, от които:
- 1 ЦСРИ с 12 места;
- 1 ДЦВХУ с 5 места.
Увеличен е капацитета на 3 социални услуги резидентен тип, с общо 7 места, от които:
- 1 бр. ЗЖ за възрастни хора с физически увреждания, с 3 места;
- 1 бр. ЗЖ за възрастни хора с умствена изостаналост, с 2 места;
- 1 бр. ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства, с 2 места.
През отчетния период продължи реализацията на Националната програма „Асистенти
на хора с увреждания“ (НП „АХУ“), която осигурява заетост на безработни лица, които
предоставят грижи в домашна среда на лица с трайни увреждания с определена чужда
помощ. Целта е постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващото трайно
увреждане. НП АХУ е със силен социален ефект за облекчаване положението на
семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.
Дейностите й са от голямо значение за населени места в страната, в които все още не са
развити алтернативни на институционалните грижи социални услуги и хората с увреждания
разчитат единствено на своите близки. НП АХУ се изпълнява в рамките на предвиденият
финансов ресурс в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за съответната
година. През 2014 г. за реализирането на Националната програма „Асистенти за хора с
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увреждания” от държавния бюджет са осигурени средства в размер на 9 078 429 лв. и се
реализира само дейност „Личен асистент“. През 2014 г. в дейност „Личен асистент“ са
включени общо 3 640 лица, в т.ч. лични асистенти на лица – 2 639, лични асистенти на деца
– 876, лични асистенти на деца по изключение - 125. Новоназначените работни лица са
общо 687. По проект „Подкрепа за достоен живот” по схемата „Алтернативи” към
31.12.2014 г. подкрепа в домашна среда са получили 2 031 деца с увреждания от 2 031
лични асистенти. .
Агенцията за социално подпомагане продължи реализацията на следните операции:
- „Помощ в дома“. Операцията цели да създаде устойчив модел за осигуряване на
достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или
пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. С оглед
постигане на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се
от обслужване в ежедневието си, в рамките на схемата е дадена възможност
съществуващите домашни социални патронажи към общините да разширят дейността си
като създадат Звена за услуги в домашна среда, а в населените места, в които няма развита
услуга „Домашен социален патронаж” са създадени самостоятелни Центрове за услуги в
домашна среда. В периода 19.11.2012 г. – 15.01.2013 г. са сключени договори със 165
бенефициенти – общини, които приключват до месец август 2014 година. Предоставянето
на услугите започва от месец март 2013 година. Създадени са 152 звена и 15 центъра за
услуги в домашна среда. В рамките на проектите са предоставени почасови услуги за лична
помощ, социално включване и извършване на комунално-битови дейности на хора с
увреждания и възрастни хора които имат затруднения в обслужването си:
- дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост;
- дейности за социална подкрепа и социално включване;
- комунално- битови дейности.
Tрите вида дейности са предоставени на 11 567 лица - потребители на услугите:
- лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Като персонал за предоставяне на услугите са наети 6 455 безработни лица, които не
са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия
за ранно пенсиониране. С цел гарантиране устойчивостта на финансираните със средства от
безвъзмездната финансова помощ дейности на разкритите звена за услуги в домашна среда,
бенефициентите-общини са задължени да запазят дейността им за срок не по-малък от една
година след приключване на проектите.
- „Живот в общонстта“. Бенефициенти са 25 общини; бюджета е 3 751 806 лева.
Операцията има за цел да гарантира правото на живот в общността на лица, настанени в
Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) и на пълнолетни лица с физически
увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в
институция. Процедурата има два компонента: Компонент 1 – Социални услуги в подкрепа
на социалното включване на лица, настанени в Домове за деца, лишени от родителска
грижа (ДДЛРГ) и Компонент 2– Социални услуги за лица с физически увреждания,
психични разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана
институция. От месец юни 2013 г. се изпълняват 20 договора. Вследствие на изпълнението
на проектите са разкрити 24 нови социални услуги в общността и обхванати общо 305 лица.
Общият брой лица-персонал, заети по новоразкритите услуги са 179 души. По Компонент 1
на процедурата са разкрити 3 Наблюдавани жилища с общ капацитет 19 лица. По
Компонент 2 са разкрити общо 21 услуги с общ капацитет 286 лица. През 2014 г.
изпълнението си приключиха 11 проекта и от 01.01.2015 г. новосъздадените 14 услуги, с
капацитет от 186 души са делегирана от държавата дейност.
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- „Алтернативи“. От месец октомври 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”. Предоставянето на услугата в цялата страна приключи на 31.12.2014 г. - за 13 115
потребители (в т.ч. 2 031 деца), и обгрижващите ги 12 416 лични асистенти. Целевата група
включва пълнолетни лица и деца с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване,
въз основа направената им индивидуална оценка Те получават правото да ползват
определен брой часове на месец за услугата „Личен асистент”, въз основа на което беше
определен и индивидуалния бюджет за личен асистент на всяко лице (средно месечно 120
часа, и не повече от 160). Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане чрез
дирекция „Анализи, административно и информационно обслужване. Партньори са 262
общини и 23 района на Столична община, а бюджета - 171 006 924 лева. Общо за 2014 г. (с
натрупване) 16 136 лица с трайни увреждания получват социална услуга „личен асистент“, а
наетите по проекта лични асистенти са 15 092 лица.
С цел ефективен мониторинг и контрол върху качеството на грижите и услугите,
предлагани в социалните услуги за пълнолетни лица с увреждания, през отчетния период
Агенцията за социално подпомагане извърши:
Мониторинг по утвърдена Методика за контролната дейност в 44 социални услуги за
възрастни хора с увреждания в:
- 27 специализирани институции за възрастни хора с умствена изостаналост;
- 13 специализирани институции за възрастни хора с психични разстройства;
- 4 специализирани институции за възрастни хора със сетивни нарушения.
Мониторинг, относно средната годишна заетост и разходване на средствата от единен
разходен стандарт в 3 социални услуги за възрастни хора с увреждания в:
- 1 в специализирана институция за възрастни хора с умствена изостаналост;
- 1 в център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица;
- 1 в център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства.
Тематични проверки по прилагане на указателно писмо изх. № 9100-83 от 10.04.2013
г. на Изпълнителния директор на Агенциа за социално подпомагане, относно начина на
разходване и отчитане на личните средства на потребители, поставени под запрещение в 27те Дома за възрастни хора с умствена изостаналост и в 13-те Дома за върастни хора с
психични разстройства.
Комплексни проверки в:
- 11 специализирани институции за възрастни хора с умствена изостаналост;
- 6 специализирани институции за възрастни хора с психични разстройства;
- 2 центъра за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания;
- 2 центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства;
- 2 защитени жилища за лица с умствена изоостаналост;
- 1 център за социална рехабилитаия и интеграция за лица с увреждания.
През 2015 г. в Годишния план за контролната дейност на Инспектората към
Изпълнителния директор на АСП са заложени да бъдат извършени 75 проверки в
специализирани институции за възрастни хора с физически увреждания и с деменция.
Столична община извърши поетапно закриване на Дом за възрастни с умствена
изостаналост – с. Подгумер, извеждане на децата от Дом за деца и младежи до 18 г. с
умствена изостаналост „Дъга”, Дом за деца в кв. „Драгалевци”, Дом за деца „Асен
Златаров” и Дом за деца „П.Р.Славейков”, и настаняването им в социални услуги в
общността – Центрове за настаняване от семеен тип и Защитени жилища. Продължава
дейността по преструктуриране на Социален учебно-професионален център (СУПЦ) „Княз
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Борис I” и създаване на изцяло нов модел за образование и грижа за младежи с умствена
изостаналост, разкрити са две нови услуги Защитени жилища за лица с умствена
изостаналост. С Решение № 291/29.05.2014 г. на Столичен общински съвет е разкрита като
делегирана от държавата дейност социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за
хора с физицчески увреждания. С Решение № 554 /11.09.2014 г. на Столичен общински
съвет са разкрити като държавно делегирани дейности след провеждане на конкурс за избор
на доставчици, притежаващи управленски капацитет и предоставящи безвъзмездно имот,
социалните услуги за хора с увреждания: Наблюдавано жилище за младежи, напускащи
социални институции, Дневен център за хора с интелектуални затруднения, Център за
социална рехабилитация и интеграция за хора с психични разстройства и Център за
социална рехабилитация и интеграция за лица с онкологични заболявания.
През 2014 г. Съюзът на инвалидите в България продължи изплащането на целевата
помощ за придружител на трудноподвижни и тежкоболни хора, регламентирана с чл. 53 на
ППЗИХУ и договора между СИБ и АХУ, по приемането, окомплектоването, обучението и
работата с новосъздадената Автоматизираната информационна система (АИС) на
Агенцията за хората с увреждания. Продължава провеждането на обучение за работа с АИС
по чл. 53 от ППЗИХУ. Допълнена е създадената база данни на всички правоимащи, които са
подали и получили целевата помощ за придружител през 2014 години. През 2014 г. са
разгледани 270 молби за отпускане на парични помощи от СИБ за лечение и лекарствени
средства, необслужвани или частично обслужвани от НЗОК и на 264 души са раздадени
парични помощи. Общата стойност на отпуснатите парични помощи за периода е 49 147
лева. От Централно управление на СИБ, 343 лица с увреждания получават информация или
консултация по телефона, 94 души - консултации за правата и облекченията на хората с
увреждания, произтичащи от ЗИХУ и от ЗСП. През периода е отговорено писмено на 39
запитвания получени в ЦУ или по е-майла по различни проблеми на хората с увреждания.
Общо са обслужени 476 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
247 252 души на стойност 2 019 597 лв. остойностени по средни пазарни цени;
- информационно-консултантски и организационни услуги – на 243 951души на
стойност 1 469625 лв.;
- социална интеграция и реализиране на проекти – на 17 485 души на стойност 600 612
лв.;
-социални контакти чрез организиране на масови мероприятия, международна дейност
и социални издания – на 99 754 души на стойност 1 422 899 лв.
По оперативна цел 7. „Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих,
туризъм и участие в културния живот”
През 2014 г. с цел насърчаване на спортни организации да създават възможности за
хората с увреждания да участват в спортната дейност, проектирани специални схеми и
спортни игри, Министерството на младежта и спорта (ММС) финансира Държавния
спортен календар на Българската параолипийска асоциация (БПА) с 29 състезания по 14
вида спорт с 839 участника, Държавния спортен календар на Спортната федерация на
глухите в България (СФГБ) с 16 състезания по 9 вида спорт с 602 участника и Държавния
спортен календар на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ (ФСХЗУ) с 8
състезания по 8 вида спорт и 560 участника. Осигурен е безплатен достъп до спортни
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занимания чрез проекти по програмите ММС на 517 деца и ученици с увреждания по 19
вида спорт в 12 населени места в страната. С финансовата подкрепа на ММС са
организирани и проведени ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, с
физически увреждания и увреждания на централната нервна система по 11 вида спорт с 316
участници. В международния спортен календар финансиран от ММС участват Българска
параолимпийска асоциация с 38 състезатели по 7 вида спорт, Спортна федерация на глухите
в България с 53 състезатели по 8 вида спорт и Федерация „Спорт за хора със зрителни
увреждания“ с 2 състезатели по шахмат.
За подобряване на координацията на национално, регионално и местно равнище, през
2014 г. Министерството на културата инициира провеждането на работни семинари на тема:
„Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот
(2014-2020 г.)”. В област Стара Загора е поставена темата „Подходи за библиотечно
обслужване според видовете увреждания или хронични заболявания”, в Перник
презентация от народно читалище „Просвета - 1909” на тема „Изкуството осмисля нашия
живот – интеграция на хората с увреждания”, в Кюстендил с участието на дирекция „Бюро
по труда” - Кюстендил са представени програми за заетост, насочени към интеграция на
хората с увреждания. В област Смолян са презентирани популяризирането на добри
практики за интеграция на хората с увреждания, реализирани от читалища, съвместно с
Регионалната библиотека и Съюза на инвалидите в България - клон Смолян, а в Поморие
темата „Читалището съорганизатор на фестивала „Сила за живот” - хора със специфични
потребности демонстрират талант и дух”. В София област са представени дейностите на
читалище „Цар Борис III - 1928”, район Сердика, което работи за интеграцията на деца с
увреден слух, посредством кохлеарна имплантация, както и проекти в същата посока на
читалище „Христо Смирненски 1946”, район „Овча купел” и читалище „Никола Йонков
Вапцаров 1922”, район „Овча купел”. Една от най-благоприятните програми за развитие на
читалищата като най-разпространени институции за достъп до култура, включваща и хора с
увреждания е програмата за целево финансово подпомагане дейността на народните
читалища по която през 2014 г. са отпуснати и разпределени средства в размер общо на 3
910 954 лв. Средства по програмата общо по трите направления са получили 773 читалища.
Съгласно чл. 187, ал. 4 и 5 от Закона за културното наследство, държавните и
общински музеи в страната осигуряват безплатен вход, един ден седмично, а хората с
увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет
при посещение на музейна експозиция. Музеите осигурят необходимите условия за достъп
до музейните експозиции на хора с увреждания (чл. 186, ал. 3 от ЗКН). Министерството на
културата оказва методическа помощ във връзка с провеждането на специализирани
образователни програми в музеи и художествени галерии, като добрите практики се
представят и обсъждат от музейните специалисти на организирани от министерството
национални работни срещи – семинари.
Ученици от държавните училища към Министерството на образованието и науката и
общинските училища, класирани на първо, второ или трето място на олимпиадите,
състезанията и конкурсите от Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за
2014 година, са с придобито право на закрила в изпълнение на Наредбата за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. През 2014 година е осигурено
право на стипендия за 74 ученици от държавни училища към МОН и около 600 ученици от
общински училища. Във финалните състезания на ученическите игри за деца с увреден
слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна
система за учебната 2013/2014 година участват 300 ученици по 10 вида спорт – бадминтон,
тенис на маса, футзал, волейбол, лека атлетика, шахмат, джудо, голбал, ски бегови
дисциплини и дартс.
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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 17 проекта на
неправителствени организации с цел преодоляване на социалната изолация на хората с
увреждания и тяхната интеграция в обществото, в които са обхванати 4 012 лица с
увреждания, като активно са участвали над 2 612 лица. В процеса на изпълнение на
проектите са извършени 27 проверки.
Общинските структури на СИБ продължават публичните изяви на сформираните 144
състава на художествената самодейност, като за финансирането им се разчита предимно на
собствени средства и дарения. Осмият Републикански многожанров фестивал на хората с
увреждания, частично финансиран по проект към Агенцията на хората с увреждания, се
проведе на 21 и 22 юни 2014 в Перник. В него над 1800 лица с увреждания от страната,
демонстрират разнообразните си таланти в областта на изкуствата и спорта. С изложба базар и празничен концерт са отбелязани Международният ден на хората с увреждания - 3
декември, и 25 години от създаването на Съюза на инвалидите в България на общинската
организация във Велико Търново. На изложбата са показани разнообразни сувенири и
предмети, изработени от естествени материали от хората от арт ателието към Регионалната
организация на СИБ, а събраните средства от продажбата им ще бъдат използвани за
закупуването на нови материали. Организирана е изложба на талантливата художничка
Даниела Горчева, която е член на търновската организация, в Изложбени зали "Рафаел
Михайлов" - В. Търново. На 3 юли 2014 г. е организиран за пореден път спортен празник от
Общинска организация на СИБ - Плевен, като общински състезания на хората с увреждания
от плевенската организация се провеждат всяка година от 2002 г. до сега. През месец юни в
гр. Червен бряг е проведен фестивал на художествената самодейност. В него участват пет
колектива Плевен-център, с. Опанец, с. Славяново, с. Ясен и колектива на Дневен център за
социална рехабилитация при дружество Юнско въстание. С тържествен концерт
Плевенската регионална организация на Съюз на инвалидите в България отбелязва и 25
години от създаването си, като концертът е посветен и на 3 декември - Международен ден
на хората с увреждания и е проведен на 24 ноември в Армейски клуб. В страната са
осъществени много туристически излети и екскурзии, групови посещения на музеи, театри,
концерти и др. В преобладаващата част от организираните от Съюза на инвалидите в
България прояви участват и лица без увреждания, както в качеството им на изпълнители,
така и на публика, което допринася за повишаване на информираността на обществото за
възможностите на хората с увреждания.
За децата и младежите с увреден слух от цялата страна от Асоциацията на родители на
деца с увреден слух са организирани два летни рехабилитационни лагера - на планина и на
море. През месец юли е проведен планинският лагер, организиран от Асоциацията, в село
Рибарица в Троянския балкан. В него са включени 56 човека, от които 38 - деца и младежи с
увреден слух, ръководители, рехабилитатори и учители. Организирани са ежедневни часове
по рехабилитация и занимания, арт ателие за изработка на различни сувенирни подаръци,
туристически поход по различни еко пътеки в Тетевенския Балкан и до местността Костина,
спортни състезания по волейбол, тенис на маса, народна топка. През месец август е
проведен летния морски рехабилитационен лагер в гр. Приморско. В него участват 39
човека, от които 26 деца и младежи с увреден слух, рехабилитатори и ръководители. Децата
и младежите имат часове за рехабилитация. Проведен е психологически тренинг на тема
„моят приятел“ – по какъв начин оценяваме приятелството и какви приятели сме ние
самите, арт терапия рисуване в пясък и игри, които развиват творческото мислене. На 14
септември е открита новата учебна година за децата с увреден слух под наслов „Шарено
училище“. Главната цел е срещата между поколенията, обмяната на опит между младите
родители и тези, които вече са извървели трудния път към най-голямото предизвикателство
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към децата със специални образователни потребности – училищната скамейка. През
декември в гр.София е проведена „Вечер на таланта", където децата и младежите с увреден
слух участват с разнообразни изпълнения на песни, рецитиране на стихотворения и танци.
През 2014 г. от Националният съюз на трудово-производителните кооперации е
разработена програма за рехабилитация и отдих на хората с увреждания от трудовопроизводителните кооперации за инвалиди. Програмата се реализира в почивните бази на
Съюза, които предлагат необходимите за целта условия. За укрепване на здравето на
трудоустроените член-кооператори са извършени комплексни физио-профилактични
програми, включващи климатолечение, лечебна физкултура, аеротерапия, туризъм,
дозирано ходене. Осигурено е денонощно медицинско обслужване от лекар и медицинска
сестра. Извършени са профилактични медицински прегледи. В програмата са обхванати 418
хора с увреждания от ТПКИ, като за целта са използвани собствени и бюджетни средства.
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”.
На 12 и 13 юни 2014 г., в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални
инициативи на МТСП, се проведе обучение на тема „Прилагане на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания и участието на местната, областната и централната
администрация".
През отчетния период е подготвен отчет за изпълнението на Националната програма
за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010 – 2013г. (НПГПДУ) и представен на
заседание на работна група „Подобряване на грижата и услугите за детето и семейството”.
Актуализирана НПГПДУ и изготвен проект на НПГПДУ 2015 – 2017 г.
По информация на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията през 2014 г. е проведено обучение в съответствие с лицензирана от Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ програма по информираност
относно видовете увреждания и нуждата от съдействие на персонал на летище, което е в
пряк контакт с пътуващите, в това число, но не само: чекин-агенти, служители рекламация
багажи, информация, бизнес и ВИП салони, служители по сигурността, митница,
представители на наземни оператори и авиокомпании. Обучението се опреснява на всеки
две години, като до момента са обхванати повече от 520 служители.
През 2014 г. от Агенцията за социално подпомагане са проведени 10 семинара, 13
публикации в национални медии и едно интервю за национална телевизия, касаещи
информираността на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания.
Регионалните дирекции за социално подпомагане провеждат ежемесечни пресконференции
за представителите на местните медии, на които е предоставена актуална информация за
хората с увреждания, като: промени в законодателството, свързани с отпускане на социални
и целеви помощи и добавки; реализирането на национални и местни програми и проекти и
др. Проведени са обучения на служители от дирекции „Социално подпомагане” - отделите
„Хора с увреждания и социални услуги” (ХУСУ). Обучени са 93 служители в Центъра за
развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и други обучителни организации
и 727 служители в рамките на Проект „Укрепване капацитета на АСП за повишаване
качеството и ефективността на социалната работа” по ОП РЧР.
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 2014 г.
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Конфедерацията активно участва в експертната работна група за изготвяне на новия
двугодишен План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания
2014-2015 г., както и в заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания с аргументирани становища, бележки и предложения по разглежданите
законови и подзаконови нормативни актове и други стратегически документи, свързани с
правата на хората със специфични възможности, вкл. Оперативна програма „Наука и
образование за интегриран растеж” (2014-2020г.). КНСБ изразява загриженост за
реализирането на мерките в програмата насочени към хора с увреждания, поради
недостатъчен експертен потенциал за разработване на успешни проекти и реализация на
предвидени дейности. Конфедерацията участва в разработването на Оперативна програма
по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Тази
програма дава възможност да се предоставят индивидуални пакети с хранителни продукти
на лицата, отговарящи на определените в нея условия, както и да се осигури целогодишното
предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ или да се открият нови такива. Голяма
част от бенефициентите на оперативната програма са хора и деца с увреждания. През 2014
г. КНСБ продължи сътрудничеството със Съюза на инвалидите в България по отношение на
позиции и становища по дългосрочни документи и текущо законодателство, свързани с
правата и политиките за хората с увреждания. Редовно предоставя консултации на лица с
увреждания относно правата и възможностите им за достъпна среда, образование, намиране
на работа, специална трудово-правна закрила, социално-икономическа подкрепа и др.
гарантирани, както от българското законодателство, така и от ратифицираната от страната
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. На 1 март 2014 г. е проведена за
пореден път благотворителната инициатива на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ)
„Младежки форум 21 век”, съвместно с КНСБ под надслов „Подари мартеничка – дари
усмивка на едно дете!”. Мартенички, лакомства и сувенири са предоставени на децата от
Трето помощно училище „Едуард Сеген”, гр. София за обучение на деца с умствени
затруднения (аутизъм, епилепсия, детска церебрална парализа, синдром на Даун и др.) от I
до VIII клас. От март до май 2014 г. КНСБ, СНЦ „Благотворителен фонд „проф. д-р
Желязко Христов, д. м.” и СНЦ „Младежки форум 21 век” провеждат втори етап от
благотворителната кампания „Дари телефон – помогни на дете!” в подкрепа на деца, чиито
родителите са загинали на работното място, на територията на цялата страна чрез
регионалните си структури. Програмата работи и за по-чиста, устойчива околна среда, като
ефикасно се използват повторно мобилните устройства и се налага превенция срещу
образуването на електронен отпадък. Със събраните средства благотворителният фонд
изплаща стипендиите на 48 деца в размер на 50 лв. на месец (за 10 месеца). На завършилите
средно образование се предоставят по 200 лв. еднократна помощ за закупуване на
официални абитуриентски облекла. През 2014 г. четирима от стипендиантите получават
такава. Благотворителният фонд подпомага и нуждаещи се за лечение на тежки
заболявания, животоспасяващи операции и др. През август КНСБ и СНЦ „Благотворителен
фонд „проф. д-р Желязко Христов, д. м.” се включват в дарителска кампания на Българския
червен кръст и Българския дарителски форум в полза на пострадалите от наводненията в
цялата страна. Апелът е отправен към граждани и фирми за даряване на финансови средства
(чрез SMS) или в натура – хранителни продукти и вода. В Централата на Конфедерацията е
открит и дарителски пункт, в резултат на което са събрани и предоставени на нуждаещите
се дезинфектиращи препарати, консервирана храна, одеяла, дрехи, както и ботуши,
ръкавици, лопати и др. за доброволците, почистващи домовете на пострадалите. В началото
на 2014 г., със съдействието на Синдиката на българските учители, е проведен националния
етап от Конкурса за детско творчество, на който от наградените участници по региони се
отличават победители на национално ниво. В Конкурса участват и деца с увреждания.
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КНСБ, съвместно със СНЦ „Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов, д. м.”, с
дългогодишната подкрепата на МТСП и традиционни дарители продължава да реализира
проекти, станали част от организацията, каквито са Детския етнофестивал с международно
участие и обществените трапезарии, като през 2014 г. през есенно-зимния сезон е осигурен
топъл обяд на лица с увреждания, лица с минимални доходи или без, скитащи и бездомни.
За повишаванто на информираността на обществото за проблемите и възможностите
на хората с увреждания и създаване на условия за положителна промяна на обществените
нагласи спрямо тях важна роля играе печатното издание на СИБ сп.“Кураж”. То се издава
ежемесечно 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 изяви и 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.
През 2014 година Национална организация „Малки български хора“ организира над 15
регионални срещи, които са съпроводени с посещението на културни забележителности.
Създадени са условия за безпрепятствено посещение на голям концерт в зала 1 на НДК, на
което присъстват 15 младежи с нисък ръст. В края на 2014 г., е организиран двудневен лагер
в Рила планина и изкачване до хижа Ястребец . В този поход участват 35 члена на
сдружението. Излъчени в национални електронни медии и печат са над 30 теми свързани с
проблемите на малките хора. Повод за отразяването им са регионалините срещи по места,
двете национални срещи в началото и в края на 2014 г., световният ден за информираност
по въпросите на малките хора (25 октомври) и организирането на кампания за набирането
на средства за лечение на човек с нисък ръст.
През април и октомври 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 Литва и Испания. През месец март е издаден поредният 25 брой на Бюлетина
на АРДУС. Целта е обмяна на информация и споделяне на натрупан опит от специалисти и
родители в обучението на децата младежите с увреден слух. На 2 и 3 декември 2014 г.
представител на АРДУС присъства на конференция, организирана от Европейската комисия
съвместно с Европейския форум на хората с увреждания във връзка с Европейския ден на
хората с увреждания в Брюксел, Белгия.
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