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Анализ за участието на хората с увреждания в процеса на изготвяне 

на политики за интеграция, препоръки за подобряване на тяхното 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство. 

 

Анализите показват, че консултационният процес в България, вкл. 

участието на хората с увреждания в процеса на изготвяне на политики за 

интеграция, тяхното формулиране, изпълнение и мониторинг има редица 

недостатъци поради което гражданите, медиите и неправителствените 

организации нямат убеденост, че реално оказват някакво влияние при 

разработването на тези политики и законодателство и др. нормативни 

актове. Администрациите само публикуват проектите на нормативни 

актове и политики (при това не винаги) на интернет страницата на 

ресорното министерство, без да са длъжни да информират 

заинтересованите, да се вслушат в постъпилите предложения и да 

отговорят дали ги приемат или не.  

Обществените консултации или консултациите със заинтересованите 

страни, както по-често се наричат те в ЕС, са задължителни за всяка оценка 

на въздействието. Според Насоките за оценка на въздействието на 

Европейската комисия (Impact Assessment Guidelines, European Commission 

15 January 2009 (SEC(2009)92), действали до 19.05.2015 г., оценки на 

въздействието са необходими за най-важните инициативи. Това са всички 

законодателни предложения от законодателната и работна програма на 

Комисията, незаконодателните предложения, които имат ясно установими 

икономически, социални и екологични въздействия, с изключение на т.нар. 

рутинно приеманото законодателство по правоприлагане и за 

незаконодателните инициативи, като например бели книги, планове за 

действие, програми за разходи, като актове, които съдържат ангажименти 

за бъдещи мерки и които определят бъдещите политики.  

Обществените консултации са и един от трите основни инструмента на 

политиката на смарт регулирането на ЕС, наред с оценката на 

въздействието и последващото оценяване. Смарт регулирането се използва 
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като понятие обобщаващо подходите на законодателстване и способите за 

вземане на решенията по регулиране в Съюза. 

Обществените консултации са част от общите тенденции в развитието на 

правото на ЕС днес, свързани с неговото доближаване до гражданите на 

Съюза. Те са един от многото положителни ефекти, съпътствали 

еволюцията от старото твърде критикувано явление „Брюксел говори на 

Брюксел” към новия принцип на откритост, наричан „Европа на 

гражданите”. Те са резултат от изминатия път, при който преди 

съществувалия регистър на лобистките организации бе заменен от 

Регистър за прозрачност 

(Вж. http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do.), в който 

могат да се регистрират както организации и предприятия така и отделни 

граждани. В пряка връзка с регистъра е изграден и порталът за обществени 

консултации на ЕС, който се нарича „Вашият глас в Европа” (от англ. 

„Your Voice in Europe” – 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm.) и в него могат да 

дадат своето мнение всички заинтересовани страни.  

Подходът при анализа на промените в социално-икономическия статус на 

хората с увреждания, вкл. техния капацитет изхожда от виждането, че те 

ще бъдат изследвани в качеството им на уязвима група и специфична 

работна сила. Тези лица често са подложени на дискриминация и изолация. 

Една от причините затова са съществуващите предразсъдъци сред 

обществото, че хората с увреждания са „втора ръка”. Преодоляването на 

тези нагласи и интегриране на безработните от тази целева група, 

създаването на условия за нормален живот и социална интеграция и 

реализация в достъпни професии и специалности са едни от ключовите 

приоритети на провежданата политика по заетостта. За постигането им е от 

изключителна важност едновременното взаимодействие както между 

различните държавни органи и работодателите, така и между 

правителствените институции и неправителствения сектор, като се 

прилагат съвременни практики и ангажираност на цялото общество. 

Трудовата и социална реализация на хората с увреждания у нас основно се 

регламентира от два нормативни документа:  

 Закон за насърчаване на заетостта,  
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 Закон за хората с увреждания (ЗХУ).  

 Закон за интеграция на хората с увреждания Отменен с § 2 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с 

увреждания - ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., в сила от 01.01.2019 

г. 

 

Съществуват и други нормативни документи, които в различна степен 

имат отношение към професионалната подготовка и социалната 

реализация на хората с увреждания. Въпреки създадените законодателни 

условия голяма част от хората с увреждания са лишени от добра социално-

икономическа реализация. Липсват както актуални изследвания, така и 

институционални бази данни, които от една страна да дават пълна и 

актуална информация за количествените процеси, а от друга да 

проследяват факторите, влияещи за все по-нарастващия брой хора с трайни 

увреждания, какви са основните групи увреждания и какви са 

способностите на хората според степента на тяхното увреждане. 

В съответствие с така дефинираните проблеми, в рамките на тази дейност е 

изготвен анализ за актуалното състояния на представителите на тази 

уязвима група, като основа за разработване на механизми и предложения 

за подобряване качеството им на живот. 

В процеса на анализа са: 

 описани нормативните параметри, като е направен преглед на 

Националната нормативна рамка за създаване на равни възможности 

и социално включване на хората с увреждания; 

 дефинирани основните проблеми, предизвикателства и възможности 

на базата на статистически и институционални данни, които ще 

бъдат адресирани като възможни решения за подобряването на тези 

процеси; 

 проучени възможностите на хората с увреждания да лобират 

адекватно за своите интереси, особено що се отнася до тяхната 

социална и трудова интеграция, с акцент върху възможностите на 
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тази уязвима група да влияе върху процесите на взимане на решения 

и да играе активна роля в сформирането на политики за интеграция.  

 

2.1.Национална нормативна рамка за създаване на равни 

възможности и социално включване на хората с увреждания 

 Република България развива законодателство, създаващо правни 

гаранции за недопускане на дискриминация и провежда последователна 

политика по тяхното прилагане, както и за създаване на равни 

възможности и социално включване на уязвимите групи в обществото, в 

т.ч. хората с увреждания. Защитата на правата и основните свободи на 

човека и утвърждаването на общоприетите стандарти в тази област са 

основен приоритет в политика на Република България.  

 Визията на правителството, в лицето на Министерството на труда и 

социалната политика, за развитието на политиката за интеграция на хората 

с увреждания през последните години е тясно свързана с прилагането на 

интегриран подход при управление на политиката. Политиката за 

интеграция на хората с увреждания е свързана с универсалността, 

неделимостта и взаимната зависимост на всички права на човека и основни 

свободи и необходимостта на хората с увреждания да бъде осигурено 

пълното ползване на правата без каквато и да е дискриминация. В тази 

политика се прилага личностно ориентиран подход, който се основава на 

правата на човека, насочен е към осигуряването на интеграцията и 

пълноправното участие на хората с увреждания в обществения живот.  

 Стратегическата цел в областта на политиката за интеграция на 

хората с увреждания е интегриране на хората с увреждания във всички 

области на обществения живот чрез създаване на условия и гаранции за 

равнопоставеност, социална интеграция и упражняване на правата, 

подкрепа на хората с увреждания и техните семейства, както и 

интегрирането им в работна среда. 

 България е ратифицирала редица международни документи, с които 

гарантира защитата и интересите на всички граждани, намиращи се под 

нейна юрисдикция: 

 2000 - Европейската социална харта /ревизирана/; 
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 1992 - Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;.  

 1970 - Международния пакт за граждански и политически права и 

Международния пакт за икономически, социални и културни права; 

 Република България спазва препоръките на Съвета на Европа, 

отправени към всички правителства да работят активно в областта на 

интегрирането на хората с увреждания, като им осигуряват заетост и все 

по-благоприятни условия на живот.  

 

България прилага разпоредбите на Конвенцията за права на хората с 

увреждания, която е първият международно правен акт, който е подписан 

за най-кратко време от най-много страни в историята на ООН. 

Конвенцията е приета от Общото събрание на ООН на 13 декември 2006 г., 

а влиза в сила от 3 май 2008 г. Република България подписва Конвенцията 

през 2007 г. и я ратифицира със закон, приет от 41-то Народно събрание на 

26.01.2012 г., обн. ДВ, бр. 12 от 2012 г. Официалния превод на текста на 

Конвенцията на български език е публикуван в Държавен вестник, бр. 37 

от 2012 г.  

Първата стъпка е Решение № 868 от 19 октомври 2012 г., когато 

Министерски съвет прие План за действие, съдържащ мерки за 

привеждане от страна на 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.). Планът очертава конкретните стъпки, определя ясно ролята и 

функциите на отделните държавни органи и заинтересовани страни.  

Със свое Решение № 467 от 25 юни 2015 г. Министерският съвет прие 

втори План за действие на Република България за прилагане на 

Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020 г.), който 

надгражда първият план и определя конкретни мерки за продължаващото 

адаптиране на законодателството в изпълнение на изискванията на 

Конвенцията.  

Основна цел при прилагане на политиката в областта на интеграцията на 

хората с увреждания е създаване на условия и гаранции за 
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равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във 

всички области на обществения живот, както и упражняване на техните 

права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на самите 

хора с увреждания и на членовете на техните семейства.  

Социалната подкрепа на лицата с увреждания се осъществява 

посредством предоставянето на различни видове обезпечения: 

 обезщетения,  

 помощи,  

 пенсии,  

 различни видове услуги и закрила от:  

a) социалното осигуряване,  

b) социалното подпомагане,  

c) трудовото право,  

 здравословни и безопасни условия на труд,  

 данъчни и финансови облекчения.  

 

Българският законодател е създал необходимите механизми за гарантиране 

реализацията на правото на хората с увреждания в България на 

независимост и социална интеграция. Съгласно чл. 6, ал. 1 от 

Конституцията на Република България, всички хора се раждат 

свободни и равни по достойнство и права, а равенството пред закона на 

всички граждани е прогласено в ал. 2 на същата разпоредба. Не се 

допускат никакви ограничения на права или привилегии, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено 

положение или имуществено състояние. Чл. 48 конкретизира правото на 

труд на хората с увреждания: 

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за 

създаване на условия за осъществяване на това право.  
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(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на 

лицата с физически и психически увреждания.  

(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.  

(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.  

(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни 

условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, 

съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при 

условия и по ред, определени със закон. 

 

Трудовата и социална реализация на хората с увреждания у нас основно се 

регламентира от два нормативни документа:  

 Закона за насърчаване на заетостта и  

 Закон за интеграция на хората с увреждания (отменен с § 2 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с 

увреждания - ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., в сила от 01.01.2019 

г.) 

Основният нормативен акт действал до 01.01.2019 г., гарантиращ правата 

на лицата с увреждания и съдържащ най-голяма концентрация на правни 

норми, свързани с подкрепата за хората с увреждания е Законът за 

интеграция на хората с увреждания, който доразвива конституционният 

принцип, че хората с увреждания се намират под особена закрила на 

държавата и обществото. Законът за хората с увреждания се основава на 

принципите за забрана и предотвратяване на всяка форма на 

дискриминация, основана на признака увреждане. В Закона са предвидени 

мерки, осигуряващи социално-икономическата защита на хората с 

увреждания чрез отпускане на месечни добавки за социална интеграция и 

целеви помощи. За реализиране на трудовата заетост на хората с 

увреждания е предвидено участие в обичайна и в специализирана работна 

среда, а работодателите, които назначават хора с увреждания могат да 

получават стимули, както и финансови средства за адаптиране на 

работните места, за тяхното оборудване, за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд и др. Законът дава възможност хората с 
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предприемачески дух да стартират самостоятелен бизнес като за това 

могат да кандидатстват за определен финансов ресурс. Основните области 

на интеграция според този закон са: 

 Профилактика и рехабилитация на уврежданията;  

 Образование и професионална подготовка; 

 Трудова заетост; 

 Създаване на условия за достъпна жизнена и архитектурна среда; 

 Социално-икономическа защита. 

 

В Закона за насърчаване на заетостта са предвидени мерки за 

безработни лица и за насърчаване и запазване на заетостта, предоставяне 

на услуги за посредничество при намиране на работа, за професионално 

обучение и ориентиране включително и за хората с трайни увреждания.  

Законът за защита от дискриминация въвежда механизми за прилагане 

на практика на забраната за дискриминация:  

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г.) Забранена е всяка пряка или 

непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа 

принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или 

обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, 

семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други 

признаци, установени в закон или в международен договор, по който 

Република България е страна.  

 

Този закон има за цел да се осигури на всички лица, включително и хората 

с увреждания правото на равенство пред закона, равенство в третирането и 

във възможностите за участие в обществения живот. Законът за защита от 

дискриминация доразвива конституционния принцип за забрана на 

дискриминацията и равенство пред закона, съдържащ се в член 6 от 

Конституцията на Република България, въвеждайки механизми за неговото 

прилагане на практика. Законът цели осигуряване на всички лица 
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(включително и хората с увреждания) правото на равенство пред закона, 

равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения 

живот. Категорично са дефинирани пряката и непряката дискриминация, 

както и тормозът. В отделни раздели на закона са детайлидирани: 

 Защита при упражняване правото на труд; 

 Защита при упражняване правото на образование и обучение;  

 Защита при упражняването на други права 

Право на обезщетения и пенсии имат съответните категории осигурени 

лица, предвидени в Кодекса за социално осигуряване: 

 

Обхват на осигуряването  

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 

1.01.2009 г.) Държавното обществено осигуряване предоставя 

обезщетения, помощи и пенсии при:  

1. временна неработоспособност;  

2. временна намалена работоспособност;  

3. инвалидност;  

4. майчинство;  

5. (нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) безработица;  

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) старост;  

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) смърт. 

 

 Заедно с това в Закона за социалното осигуряване хората с увреждания 

са защитени от дискриминационен подход поради подобно основание: 

Чл. 3. При осъществяване на социалното подпомагане не се допускат 

пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, 

етническа принадлежност, гражданство, политически или други 

убеждения, религия или вяра, увреждане, възраст, сексуална ориентация, 
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семейно положение или произход, членуване в синдикални и други 

обществени организации и движения. 

 

По отношение на социалното осигуряване, Националния осигурителен 

институт предоставя обезщетения в случаите на временно намалена 

работоспособност и трудоустрояване и пенсии в случаите на трайно 

намалена работоспособност. Лицата, които получават лична пенсия за 

инвалидност имат право и на парични помощи за профилактика и 

рехабилитация, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса 

за социално осигуряване  

В Кодекса на труда, Закона за държавния служител са предвидени 

различни форми на закрила на лица с увреждания, която се изразява в 

предвидено задължение за работодателите за определяне на процент 

работни места за трудоустрояване, въвеждане на облекчен режим на 

работното време, забрана за полагане на нощен и извънреден труд, 

установяване на намалено работно време, предварителна закрила при 

уволнение, предоставяне на обезщетение при трудоустрояване от момента 

на получаване на предписанието за трудоустрояване, до неговото 

изпълнение. Така например според Кодекса на труда: 

 

Раздел III. Специална закрила на лицата с намалена работоспособност  

Работни места за трудоустрояване 

Чл. 315. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - 

ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в 

сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Работодателят с повече 

от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни 

места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой 

на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. 

 

Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда цялостно 

преотстъпване на корпоративния данък на юридическите лица със статут 

на специализирани предприятия, кооперации и обособени производствени 
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единици, членуващи в национално представените организации на хора с 

увреждания и организации за хора с увреждания. Преотстъпените средства 

се използват за рехабилитация и социална интеграция на хората с 

увреждания.  

Хората с трайни увреждания, които получават доходи от трудова дейност, 

ползват данъчни облекчения при условия и по ред, определени в Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица, както и по реда на 

Закона за местни данъци и такси. 

Социалното министерство разработи Закон за хората с увреждания, 

чиято цел е да усъвършенства законодателството, за да се постигне 

ефективно управление и контрол на финансовите средства. Законът беше 

приет през декември 2018 г. Документът беше изготвен в контекста на 

Конвенцията за правата на хората с увреждания. С него се определят нови 

форми на подкрепа, идентифицирани чрез индивидуална комплексна 

оценка на потребностите на хората с увреждания. 

Ако трябва да резюмираме най-важния закон – „Закон за хората с 

увреждания“ (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), 

трябва да отбележим детерминиращото значение на чл.1, 2, 3, 4 и 5, които 

дефинират неговата цел, правата на хората с увреждане, основните 

принципи и области на подкрепа: 

Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване 

на правата на хората с увреждания в Република България. 

 Чл. 2. Законът има за цел да: 

 1. насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно 

упражняване на правата и свободите на хората с увреждания; 

 2. създаде условия за социално приобщаване на хората с увреждания; 

 3. способства за зачитане на вътрешно присъщото човешко достойнство 

на хората с увреждания; 

 4. предоставя подкрепа за хората с увреждания и техните семейства. 

 Чл. 3. Законът гарантира правата на хората с увреждания по начин, който 

осигурява зачитане на човешкото им достойнство и равното им третиране 
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в личния, обществения и политическия живот, като се прилагат 

индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите. 

 Чл. 4. Основните принципи на закона са: 

 1. личен избор и независимост на хората с увреждания и техните 

семейства; 

 2. равнопоставеност и недискриминация; 

 3. социално приобщаване и пълноценно и ефективно участие на хората с 

увреждания и техните семейства в обществения живот; 

 4. достъпност. 

 Чл. 5. (1) Областите на подкрепа за хората с увреждания са: 

 1. здравеопазване; 

 2. образование; 

 3. заетост; 

 4. жилищно осигуряване; 

 5. достъпна среда в урбанизираните територии и обществените сгради; 

 6. транспорт; 

 7. култура; 

 8. спорт; 

 9. личен живот; 

 10. обществен и политически живот; 

 11. правосъдие; 

 12. други области. 

 (2) Средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания с цел 

социално приобщаване включват: 

 1. медицинска, професионална, социална, трудова и психологическа 

рехабилитация; 
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 2. образование и професионално обучение; 

 3. услуги, подпомагащи трудовата реализация; 

 4. достъпност и разумни улеснения; 

 5. социални услуги; 

 6. финансова подкрепа; 

 7. достъпна информация; 

 8. достъп до правосъдие и правна защита; 

 9. осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост; 

 10. лична помощ; 

 11. универсален дизайн; 

 12. други средства. 

 

Законът заедно с:  

 Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) 

– Приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г., (ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г. ). 

В сила от 01.04.2019 г. 

 Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни 

правила за извършване на специализирани проверки от контролните 

органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата 

за назначаване на хора с трайни увреждания 

формират нормативната база. 

Започна прилагането на методиката за извършване на индивидуална 

оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, която беше 

приета от Министерския съвет на 27 март 2019 г. Тя е базирана на 

международната класификация на функционирането, уврежданията и 

здравето на Световната здравна организация (ICF).  

Целта е с методиката да се създаде ефективен модел на индивидуална 

оценка, който ще бъде съобразен с функционалните затруднения на хората 
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с увреждания и с препятствията в обкръжаващата среда. Предвидено е да 

бъде идентифицирано и желанието на човека за извършването на 

конкретни действия. С тази методиката ще се прави и оценка за нуждата от 

социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по 

ред, определени със закон.  

 

Според социалния министър „Прилагането на цялостен и комплексен 

подход, какъвто предлага ICF, може да подобри реализацията на хората с 

увреждания на пазара на труда”. Според него ще доведе до повишаване на 

ефективността на предоставяните средства и услуги и до повишаване на 

жизнения стандарт на хората с увреждания. По този начин капацитетът 

на ангажираните институции и финансовият ресурс ще се насочат целево 

към хората с увреждания, които реално се нуждаят от подкрепа, като се 

подпомогне тяхната интеграция и реинтеграция в обществото. 

Вторият акцент в новия Закон за хората с увреждане е свързан с факта, че 

фирмите с над 50 души нает персонал са задължени да назначават 

служители с трайни увреждания, освен ако условията на работа не го 

позволяват. 

Главната инспекция по труда ще извършва планов и текущ контрол по 

задължителното на бизнесът да наема хора с трайни увреждания във 

фирмите с над 50 души нает персонал. Правилата за контрол са 

разработени. За целта ще се ползват регистрите на други ведомства, 

проверки ще се извършват и на място в предприятията. 

Във фирма с персонал от 50 до 99 души трябва да работи поне един човек с 

трайно увреждане. 

Квотата за фирмите със 100 и над 100 служители е два процента от 

списъчния състав. 

Възможност бизнесът да не бъде санкциониран за неизпълнение на 

квотите е, ако закупува продукция или ползва услуги от специализирани 

предприятия на и за хора с увреждания на стойност две минимални 

заплати за всеки ненает. 

Част от бизнеса може да предпочете да плаща ежемесечно компенсаторна 

такса – тя е 30% от минималната заплата за всеки ненает. 
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От квоти са освободени работодателите със специфични фактори на 

работната среда. Това са фирмите, в които половината наети работят при 

първа или втора категория труд, в които половината от персонала работи в 

условията на намален работен ден или ползва допълнителен отпуск по 

Кодекса на труда заради условията на труд. 

Освен посочените основни документи в процеса на подготовка на анализа, 

бяха идентифицирани като имащи отношение към темата и следните 

документи:  

1. ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ 2011 – 2020 г.  

2. ЗАКОН за защита от дискриминация  

3. Закон за личната помощ  

4. ЗАКОН за медицинските изделия  

5. ЗАКОН за семейни помощи за деца  

6. ЗАКОН за социално подпомагане  

7. Заповед № РД 01 - 364 от 22.05.2019 г. Списък на медицинските 

изделия, предназначени за хора с увреждания  

8. Заповед № РД 01 - 365 от 22.05.2019 г. Максимални размери на 

целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни 

средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за 

хората с увреждания  

9. Заповед № РД 01 - 366 от 22.05.2019 г. Списък на помощни средства 

и съоръжения за хора с увреждания  

10.  Заповед № РД 09-296 от 24.08.2007 г. на Министъра на 

здравеопазването за определяне на списък на медицинските изделия, 

които могат да се продават в обекти, различни от обектите по чл.83, 

ал.1 от Закона за медицинските изделия.  

11.  Конвенция за правата на хората с увреждания  

12.  МЕТОДИКА за извършване на индивидуална оценка на 

потребностите от подкрепа за хората с увреждания  
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13.  НАРЕДБА за медицинската експертиза  

14.  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 (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., 

бр. 54 от 2014 г.)  

15.  Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания  

16.  Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 

среда за населението, включително за хората с увреждания - 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

17.  НАРЕДБА № РД-07-6 от 20.06.2019 г. за реда за осъществяване на 

контрол върху изразходването на средствата от възстановени 

осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по 

назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с 

увреждания и трудово-лечебни бази  

18.  НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

2016-2020 г  

19.  Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"  

20.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.44, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ)  

21.  План за действие на Република България за прилагане на 

Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)  

22.  ПРАВИЛНИК за дейността и организацията на работа на 

Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на 

национална представителност на организациите на и за хората с 

увреждания и контрола за спазването на критериите за национална 

представителност  
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23.  Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане  

24.  ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания  

25.  Решение № 159 София, 29 септември 2006 г. относно гласуване на 

избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат 

или с увреждане на зрението  

 

 

2.2.Статистически и институционални данни за хората с увреждания 

(количествен анализ) 

За броя на лицата с увреждания в България може да съдим по различни 

статистически източници: НСИ, МТСП, МЗ и др. институционални бази 

данни.  

Статистическите данни (изследванията на НСИ), според допълнителния 

модул към наблюдението на работната сила през 2011 г., касаеща заетостта 

на хората с увреждания показват, че близо 900 000 души имат траен 

здравословен проблем или заболяване в групата 15-64 навършени години. 

Близо половината от тях са извън работната сила (450 хиляди души), 

безработни са близо 60 хиляди човека, а икономически активни, т.е. заети 

в стопанските сектори – около 370 000 души. 

 

Табл. 2.  

ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН 

ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ВЪЗРАСТ, 

ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

(Хиляди) 

Възраст  

Икономическа активност 
Общо Мъже Жени 
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ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН 

ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ВЪЗРАСТ, 

ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

(Хиляди) 

Възраст  

Икономическа активност 
Общо Мъже Жени 

Общо 878.3 394.8 483.5 

По възраст  

15-24 22.7 12.0 10.8 

25-34 49.3 23.2 26.1 

35-44 134.0 63.2 70.9 

45-54 242.3 113.7 128.6 

55-64 429.9 182.8 247.2 

По икономическа активност 

Заети  368.6 173.5 195.1 

от тях по икономически сектори: 

Селско, горско и рибно стопанство 29.8 18.4 11.5 

Индустрия 118.3 69.2 49.1 

Услуги 220.5 86.0 134.5 

Безработни 58.9 31.5 27.4 

Лица извън работната сила 450.8 189.7 261.1 
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 От гледна точка на вида на основния здравословен проблем, според 

изследването на НСИ се очертават, като най-значими проблемите свързани 

със сърцето, кръвното налягане или кръвообращението – близо 40% 

(39,4%) от хората с увреждания имат подобни здравословни проблеми. 

Около 30% (28,5%) имат двигателни и ставни проблеми (проблеми с 

ръцете, краката, гърба или врата, вкл. артрит и ревматизъм). На трето 

място по значимост са уврежданията свързани с психични, нервни или 

емоционални проблеми – 5,6% от хората имащи поне един траен 

здравословен проблем или заболяване. 

Табл. 3 

ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН 

ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ВИД НА 

ОСНОВНИЯ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

(Хиляди) 

Вид на здравословния проблем Общо Мъже Жени 

Общо 878.3 394.8 483.5 

Проблеми с ръцете (вкл. артрит или ревматизъм) 85.9 35.4 50.5 

Проблеми с краката (вкл. артрит или ревматизъм) 93.4 44.3 49.1 

Проблеми с гърба или врата (вкл. артрит или 

ревматизъм) 71.1 31.2 39.9 

Онкологично заболяване 19.7 (5.0) 14.7 

Кожни проблеми (вкл. алергични реакции) 12.0 (4.4) 7.5 

Проблеми със сърцето, кръвното налягане или 

кръвообращението 346.4 161.2 185.2 

Проблеми в областта на гръдния кош или дихателни 

проблеми (вкл. астма и бронхит) 25.1 13.0 12.1 

Проблеми със стомаха, черния дроб, бъбреците или 

храносмилането 63.8 34.2 29.6 
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ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН 

ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ВИД НА 

ОСНОВНИЯ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

(Хиляди) 

Вид на здравословния проблем Общо Мъже Жени 

Диабет 31.9 13.2 18.8 

Епилепсия 9.2 (5.4) (3.8) 

Силно главоболие, мигрена 41.0 9.3 31.7 

Психични, нервни или емоционални проблеми  49.1 23.1 26.1 

Други трайни здравословни проблеми 29.7 15.1 14.6 

( ) - поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са 

достатъчно точни  

Изт. НСИ 

 

От съществено значение за социалното включван на хората с увреждания 

са въпросите свързани трайни затруднения при извършване на 

ежедневните им дейности. Близо 0,5 млн. души изпитват подобни 

затруднения, като това са най-вече лица извън работната сила – 305, 8 хил. 

човека, основно във възрастовата група 45-64 години – 77,6% от хората с 

поне едно трайно затруднение при извършване на ежедневни дейности. 

Икономически активните лица заети в разлините сектори на икономиката, 

които подобни проблеми са 150,1 хиляди, а това предопределя и различния 

подход по отношение на трудовото им включване.  

 

Табл. 4 
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ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДНО ТРАЙНО 

ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ВЪЗРАСТ, ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

(Хиляди) 

Възраст  

Икономическа активност 
Общо Мъже Жени 

Общо 483.3 210.0 273.3 

По възраст 

15-24 14.0 7.2 6.8 

25-34 27.9 13.5 14.4 

35-44 66.4 33.4 33.0 

45-54 127.0 54.2 72.8 

55-64 248.0 101.7 146.3 

По икономическа активност 

Заети  151.3 66.1 85.2 

от тях по икономически сектори: 

Селско, горско и рибно стопанство 12.2 7.1 (5.1) 

Индустрия 51.3 29.7 21.6 

Услуги 87.8 29.3 58.5 

Безработни 26.2 12.8 13.4 

Лица извън работната сила 305.8 131.2 174.7 

 

( ) - поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са 
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ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДНО ТРАЙНО 

ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ВЪЗРАСТ, ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

(Хиляди) 

Възраст  

Икономическа активност 
Общо Мъже Жени 

достатъчно точни 

Изт. НСИ 

 

Според вида на основното затруднение близо 2/3 (71,4%) от хората с поне 

едно трайно затруднение при извършване на ежедневни дейности имат 

двигателни проблеми при ходене, изкачване на стълби, дори при седене 

или стоене прави, при протягане или пресягане, при повдигане или носене 

на предмети, при надеждане и при хващане, задържане или въртене с ръце. 

Вторият значим проблем при извършване на ежедневни дейности е свързан 

със затруднения при виждане, вкл. при носене на очила – 18,1% от лицата 

на 15-64 навършени години с поне едно затруднение при извършване на 

ежедневни дейности. 

Табл. 5. 

ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДНО ТРАЙНО 

ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ВИД НА ОСНОВНОТО ЗАТРУДНЕНИЕ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

(Хиляди) 

Вид на затруднението  Общо Мъже Жени 

Общо 483.3 210.0 273.3 

При виждане (дори при носене на очила) 87.5 37.7 49.8 
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ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДНО ТРАЙНО 

ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ВИД НА ОСНОВНОТО ЗАТРУДНЕНИЕ И ПОЛ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

(Хиляди) 

Вид на затруднението  Общо Мъже Жени 

При чуване (дори при използване на слухов апарат) 10.2 6.6 (3.6) 

При ходене, изкачване на стълби 163.1 69.7 93.5 

При седене или стоене прав 39.7 13.5 26.2 

При запаметяване, съсредоточаване 27.0 14.7 12.3 

При общуване 13.3 7.7 5.6 

При протягане или пресягане 7.0 (2.8) (4.2) 

При повдигане и носене на предмети 94.1 39.4 54.7 

При навеждане 33.5 14.5 19.0 

При хващане, задържане или въртене с ръце 7.8 (3.5) (4.3) 

 

( ) - поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са 

достатъчно точни 

 

Изт. НСИ 

 

 Основните ограничения на хората с увреждания са свързани главно 

с: 

 продължителността на работното време 

 вида на работата, която могат да извършват 

 придвижването до мястото на работа 
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Данните обаче показват, че в повечето случаи тези ограничения се 

съчетават при едно лице с увреждания, което има траен здравословен 

проблем или заболяване. Това до голяма степен предопределя и мерките, 

които трябва да бъдат вдети по отношение на социалното включване на 

тази група граждани. 

 

Табл. 6. 

ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН 

ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ И/ИЛИ ТРАЙНО 

ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ВИД НА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА РАБОТА 

(Хиляди) 

Вид на ограничението Общо Мъже Жени 

Лица с поне един траен здравословен проблем и/или трайно затруднение при 

извършване на ежедневни дейности 

Ограничение в продължителността на работното 

време 268.7 120.6 148.2 

Ограничение във вида на работата, която могат да 

извършват 353.8 158.1 195.7 

Ограничение в придвижването до мястото на работа 174.7 81.4 93.3 

Лица с поне един траен здравословен проблем (заболяване) 

Ограничение в продължителността на работното 

време 249.4 113.1 136.3 

Ограничение във вида на работата, която могат да 

извършват 318.8 144.6 174.3 

Ограничение в придвижването до мястото на работа 156.6 73.5 83.1 
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ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ С ПОНЕ ЕДИН ТРАЕН 

ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ И/ИЛИ ТРАЙНО 

ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ВИД НА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА РАБОТА 

(Хиляди) 

Вид на ограничението Общо Мъже Жени 

Лица с поне едно трайно затруднение при извършване на ежедневни дейности 

Ограничение в продължителността на работното 

време 208.8 95.6 113.2 

Ограничение във вида на работата, която могат да 

извършват 286.2 128.6 157.6 

Ограничение в придвижването до мястото на работа 148.3 69.7 78.5 

Изт. НСИ 

 

 Количественото и финансово изражение на политиката за интеграция 

и социално включване на хората с увреждания, и по-конкретно, по 

отношение на предоставянето на месечните интеграционни добавки за 

хората с трайни увреждания също ни дава информация за формиране на 

представа за тези процеси. Изложените данни в мотивите към промените в 

Закона за интеграцията на хората с увреждания, влезнал в сила от началото 

на 2019 г. показват, че към 31.12.2017 г. са предоставени месечни добавки 

за социална интерграция средномесечно на 500 016 лица с увреждания, от 

които 10 476 деца. Към месец май 2018 г. броят на лицата с увреждания, 

които получават месечната добавка за социална интеграция за транспортни 

услуги е 497 145 лица, а за информационни и телекомуникационни услуги 

е 70 608 лица. Към 2018 г. 89 лица получават месечна добавка за социална 

интеграция за обучение, а 157 048 лица не са упражнили своето право за 

тази услуга, т. е. по-малко от 1% (0,6%).са се възползвали от това си право. 

Изводът е, че този важен елемент от социалното включване, какъвто е 

обучението на практика не работи, което в много голяма степен 

ограничава гражданското участие в процесите на формулиране, 
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изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. свързани с 

хората с увреждания. 

 В тази връзка показателен е размерът на ресурса, който се отделя за 

социална интеграция та хората с увреждания, надхвърлящ 1,178 млн. лв. 

(Вж. Табл 7) 

 

Табл.7.

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "ИНВАЛИДНОСТ" 

БЪЛГАРИЯ 

отчетна година: 2016 

млн.лв 

  

Всички 

схеми* 

Схема 

1 

Схема 

2 

Схема 

3 

Схема 

7 

Схема 

8 

Схема 

14 

Схема 

17 

1120000 Обезщетения за 

социална защита  1 178.19 652.004 127.37 8.828 3.35 1.95 195.63 189.07 

1121000 Не базирани на 

имотен ценз  1 178.19 652.004 127.37 8.828 3.35 1.95 195.62 189.07 

1121100 Парични 

обезщетения  986.78 652.004 127.37 8.828 3.35 1.95 193.29 0.00 

1121110 Периодични  926.58 652.004 127.37 8.828 0.00 0.00 138.38 0.00 

1121111 Пенсия за 

инвалидност  693.38 573.801 111.532 8.044 

    1121112 Обезщетение за 

ранно 

пенсиониране, 

дължащо се на 

намалена 

работоспособност  0.00 
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ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "ИНВАЛИДНОСТ" 

БЪЛГАРИЯ 

отчетна година: 2016 

млн.лв 

  

Всички 

схеми* 

Схема 

1 

Схема 

2 

Схема 

3 

Схема 

7 

Схема 

8 

Схема 

14 

Схема 

17 

1121113 Добавка за чужда 

помощ  94.82 78.203 15.834 0.784 

    1121114 Икономическа 

интеграция на 

лица с 

увреждания  0.72 

     

0.724 

 1121115 Други парични 

периодични 

обезщетения  137.66 

     

137.657 

 1121120 Еднократна сума  60.20 0.000 0.00 0.000 3.35 1.95 54.90 0.00 

1121121 Добавка за чужда 

помощ  0.00 

       1121122 Икономическа 

интеграция на 

лица с 

увреждания  52.95 

     

52.95 

 1121123 Други еднократни 

парични 

обезщетения  7.25 

   

3.35 1.953 1.954 

 1121200 Обезщетения в 

натура  191.41 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 2.34 189.07 

1121201 Настаняване 52.24 

      

52.237 
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ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "ИНВАЛИДНОСТ" 

БЪЛГАРИЯ 

отчетна година: 2016 

млн.лв 

  

Всички 

схеми* 

Схема 

1 

Схема 

2 

Схема 

3 

Схема 

7 

Схема 

8 

Схема 

14 

Схема 

17 

(квартирни)  

1121202 Помощ при 

извършване на 

ежедневни 

дейности  97.65 

      

97.645 

1121203 Рехабилитация  15.99 

     

2.008 13.984 

1121204 Други обезщетения 

в натура  25.53 

     

0.33 25.203 

1122000 Базирани на имотен 

ценз  0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

1122100 Парични 

обезщетения  0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

1122110 Периодични  0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

1122111 Пенсия за 

инвалидност  0.00 

       1122112 Обезщетение за 

ранно 

пенсиониране, 

дължащо се на 

намалена 

работоспособност  0.00 
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ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "ИНВАЛИДНОСТ" 

БЪЛГАРИЯ 

отчетна година: 2016 

млн.лв 

  

Всички 

схеми* 

Схема 

1 

Схема 

2 

Схема 

3 

Схема 

7 

Схема 

8 

Схема 

14 

Схема 

17 

1122113 Добавка за чужда 

помощ  0.00 

       1122114 Икономическа 

интеграция на 

лица с 

увреждания  0.00 

       1122115 Други парични 

периодични 

обезщетения  0.00 

       1122120 Еднократна сума  0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

1122121 Добавка за чужда 

помощ  0.00 

       1122122 Икономическа 

интеграция на 

лица с 

увреждания  0.00 

       1122123 Други еднократни 

парични 

обезщетения  0.00 

     

0.004 

 1122200 Обезщетения в 

натура  0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

1122201 Настаняване 0.00 
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ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ФУНКЦИЯ "ИНВАЛИДНОСТ" 

БЪЛГАРИЯ 

отчетна година: 2016 

млн.лв 

  

Всички 

схеми* 

Схема 

1 

Схема 

2 

Схема 

3 

Схема 

7 

Схема 

8 

Схема 

14 

Схема 

17 

(квартирни)  

1122202 Помощ при 

извършване на 

ежедневни 

дейности  0.00 

       1122203 Рехабилитация  0.00 

       1122204 Други обезщетения 

в натура  0.00 

       Изт. НСИ, 26.09.2018 

 

*Схема 1 - „Фонд Пенсии“ 

Стартира през 2000 г. като част от Държавното обществено осигуряване, 

произхождащо от създадения през 1995 г. фонд "Обществено 

осигуряване", в съответствие със Закона за Държавното обществено 

осигуряване.  

От 01.01.2002 г. всички пенсии, несвързани с трудова дейност се отделят в 

друг фонд (Схема 2 - "Пенсии, несвързани с трудова дейност"). 

 

Схема 2 - "Пенсии, несвързани с трудова дейност" 

От началото на 2002 г. схемата е отделена от схема 1 "Фонд Пенсии". 

Всички пенсии, несвързани с трудова дейност, са отделени в 

самостоятелен фонд (от схема 1 в схема 2). 
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Схема 3 – Фонд "Трудова злополука и професионална болест" 

Създаден през 2000 г. като част от Държавното обществено осигуряване, 

произхождащ от фонд "Обществено осигуряване", създаден през 1995 г. в 

съответствие със Закона за фонд "Обществено осигуряване. 

 

Схема 7 – Професионални пенсионни фондове 

Създадена през 2001 година. 8 дружества са получили лиценз за 

управление на 8 професионални пенсионни фонда: "ППФ Доверие", "ППФ 

Съгласие", "ДСК-Родина ППФ", "Алианц-България ППФ", "АйЕнДжи 

ППФ", "ППФ ЦКБ-Сила", "Лукойл-Гарант ППФ" и "БППФ" до 01.01.2005 

г. 

 

Схема 8 - Универсални пенсионни фондове 

Създадена през 2001 година. 8 компании са лицензирани и управляват 8 

пенсионни фонда: "УПФ Доверие", "УПФ Съгласие", "ДСК-Родина УПФ", 

"Алианц-България УПФ", "АйЕнДжи УПФ", "УПФ ЦКБ-Сила", "Лукойл-

Гарант УПФ" и "БУПФ" до 01.01.2005 г. 

 

Схема 14 - Универсални пенсионни фондове 

Създадена през 1995 г. 

 

Схема 17 . Социални услуги извършвани от общините 

Създадена през 2003г. С промени в Закона за социално подпомагане, в 

който са определени задълженията на общините свързани със социалната 

защита. 

 

Данните от информационната система за трайна неработоспособност на 

населението над 16 г. изнесени в доклада по националната конвенция за 
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насърчаване на активния живот на възрастните хора, показват, близо 57 

000 българи с увреждания над 16 г. са получили за първи път експертно 

решение за трайно намалена работоспособност само за 2016 г.. За същата 

година общо над 175 000 души с увреждания са преосвидетелствани от 

експертните лекарски комисии или са получили първото си решение. 

Огромна част от тези хора са в предпенсионна възраст или са пенсионери - 

над 72% от всички. Те са разделени поравно - по 36% на възраст над 60 г. и 

още толкова във възрастовата група 50-59 г. 

В концепцията за реформата в системата на ТЕЛК на МТСП се посочва, че 

решението от ТЕЛК се е превърнало във вход за получаване на плащания 

от социалната и осигурителната система. Към края на 2015 г. броят на 

хората на възраст над 16 г. с увреждане е стигнал 729 хиляди, а децата до 

16 г. с увреждане са 45 хиляди. 

Най-високи и през 2016 г. остават броят и делът на хората, които 

получават ТЕЛК решение за 3 г. - 71 000, или над 40%. Увеличение се 

отчита при дела на лицата с трайно намалена работоспособност/вид и 

степен на увреждане със срок 1 година. По степен на увреждане всеки 

трети човек, освидетелстван през 2016 г., е с между 50% и 70%. 30% са със 

степен 71-90%, близо 23% са с най-тежката степен - над 90%. А почти 14% 

са със степен на увреждане до 50%. 

 

2.3. Хората с увреждания в качеството им на уязвима група и 

специфична работна сила 

В развитите европейски демокрации участието на представители на 

гражданския сектор в процесите на вземане на решения се превръща в 

общоприета практика на публичното управление през втората половина на 

ХХ век. Консултирането с всички заинтересованите страни, включително с 

представители на неправителствения сектор, преди приемането на 

определено политическо решение или нормативен акт, се утвърждава като 

работещ механизъм, който води до повишаване както на качеството, така и 

на легитимността на взетите решения и на управлението като цяло.  

Един от първите документи, който поставя изискването за широко 

обществено участие в процеса на вземането на решения е Аархуската 
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конвенция, приета през 1998 г. Според нея всяка страна гарантира правата 

на достъп до информация, участие в процеса на вземане на решения и 

достъп до правосъдие по проблемите на околната среда. Всяка държава 

трябва да положи усилия, за да стане възможно качването на все повече 

информация в електронни бази данни, които да са достъпни за широката 

общественост.  

През 2000 г. Европейската комисия обръща специално внимание на 

участието на гражданските организации в процеса на вземане на решения. 

През 2002 г. Европейската комисия изработва „Общи принципи и 

минимални стандарти за консултация със заинтересовани страни“. Целта е 

в консултативните процеси да се включат повече заинтересовани страни 

посредством по‐прозрачни процедури, както и да се уеднаквят стандартите 

за консултация в различните отдели на комисията. 

В тази връзка визията на Министерството на труда и социалната политика 

за развитието на политиката за интеграция на хората с увреждания през 

последните години е тясно свързана с прилагането на интегриран подход 

при управление на политиката. Политиката за интеграция на хората с 

увреждания е свързана с универсалността, неделимостта и взаимната 

зависимост на всички права на човека и основни свободи и 

необходимостта на хората с увреждания да бъде осигурено пълното 

ползване на правата без каквато и да е дискриминация. В тази политика се 

прилага личностно ориентиран подход, който се основава на правата на 

човека, насочен е към осигуряването на интеграцията и пълноправното 

участие на хората с увреждания в обществения живот.  

Хората с увреждания в България трябва да се справят с различни 

бюрократични процедури, приложения, медицински прегледи, брифинги и 

т.н. Те често се сблъскват с пречки, които възпрепятстват достъпа им до 

услуги, предоставяни от правителството, като например трудно достъпни 

сгради или наличие на бариери спиращи достъпността в областта на 

информацията и комуникацията. Последното, достъпната информационна 

среда е от съществено значение за участието на хората с увреждания в 

обществено-политическия живот и особено при общественото обсъждане 

на нормативни актове касаещи ги пряко или косвено. Досега тази 

публичност и „участие“ се свеждаха до публикуване на съответните 

нормативни актове на сайтовете на съответните министерства и 
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институции, което на практика ограничаваше достъпа на хората с 

увреждания поради липса на визуализация за една част от тях.  

Според Закона за електронното управление всички публични уебсайтове 

трябва да бъдат проектирани и за хора с увреждания. Важно е 

съдържанието да е на разположение и в лесна за четене версия, в звукова 

форма, на Брайлова азбука и в превод на жестов език. На практика подобен 

подход се прави от E-правителството, което предлага не само опростяване 

на много методи, но също така и възможност за по-голямо участие на 

гражданите. В България Е-правителството не е реализирано като цялостен 

проект и това ограничава хората с увреждания за участие в обществено-

политическия живот. Процедурите за участие могат да се направят 

достъпни и участието в консултативните процеси със законодателни 

предложения да стане възможно. Информацията трябва да е достъпна не 

само чрез интернет. Брошури, проучвания, доклади и др. следва да са на 

разположение също и в лесна за четене версия и на Брайлова азбука. 

За хора със сензорни или когнитивни увреждания често е много трудно да 

получат необходимото образование и информация, за да участват в 

политическия и обществения живот. 

До известна степен тази „недостъпност“ се преодолява чрез 

„посредничеството“ на Националния съвет на хората с увреждания 

(НСХУ), в който членуват национално представени организации на хората 

с увреждания като: 

 Асоциация на родители на деца с нарушено зрение 

 Асоциация на родителите на деца с увреден слух  

 Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗ  

 Национален център за социална рехабилитация 

 Национална асоциация на слепоглухите в България  

 Съюз на глухите в България  

 Съюз на инвалидите в България – член на Европейския форум на 

хората с увреждания 

 Съюз на слепите в България 
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 Национален съюз на кооперациите на инвалидите 

 

Трудовата заетост на хората с увреждания в България е национален 

приоритет, който изисква постоянно политическо и обществено внимание, 

както и максимална степен на координация на политиките, отнасящи се до 

нея. Трудовата реализация на хората с увреждания основно е уредена в 

Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Закона за интеграция на хората 

с увреждания (ЗИХУ).  

По данни на НОИ и НСИ хората с увреждания в работоспособна възраст са 

около 200 000 човека, като от тях около 10% са заети в различни сфери на 

обществения живот. По данни на Агенцията по заетостта (АЗ) 

средногодишно през последното десетилетие активно са търсили работа 

между 12 и 15 хиляди лица с трайни увреждания, което представлява 4% 

от общия брой на регистрираните безработни лица.  

С най-висок дял в професионалната структура на безработните с трайни 

увреждания са лицата без квалификация и специалност - 42.9%, а с най-

висок дял в образователната им структура са лицата със средно специално 

и професионално образование - 41.7%. Ръстът на безработицата, 

структурните промени в икономиката и др. засилиха проблемите на хората 

с увреждания и в много случаи намалиха възможностите на техните близки 

да полагат адекватни грижи за тях.  

Институционалните и статистически данни показват, че много малък 

процент от хората с трайни увреждания са намерили и имат шанс да 

намерят своята реализация на пазара на труда. Причините за това са 

многобройни и от различно естество. Някои по-важни от тях са:  

 социална изолация и липса на мотивация;  

 неадекватно отношение на работодателите към целевата група;  

 неосигурен достъп до работното място;  

 липса на подходяща работна среда, съобразена със специфичните 

нужди на хората с увреждания;  

 слаба информираност на обществото;  
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 слаба професионална квалификация.  

 

В тази връзка съществуват предпоставки и възможности за прилагане и 

развитие на редица добри практики описани в първи параграф, както и 

подходи за стимулиране на социалното включване на хората с увреждания 

на пазара на труда. Мерки за социално включване на пазара на труда на 

хората с увреждания трябва да бъдат ориентирани към следните базисни 

подходи: 

 Професионално ориентиране чрез социални услуги за  

а) подкрепена заетост и  

б) специализирана медиация (посредничество) 

На първо място трябва да бъдат заложени следните основни принципи на 

„подкрепена заетост“:  

1. Първо, „подкрепената заетост“ се отнася до „платена“ работа. Става 

дума за това, че работниците получават заплата, която е сравнима 

със заплатите на другите служители, които изпълняват същата или 

подобна дейност. Това е основният принцип на „подкрепената 

заетост“, при който във всички случаи става дума за платена работа, 

в щата на обикновеното дружество, със същите условия на 

заплащане, като прилаганите към другите служители в дружеството. 

Защитените предприятия дори се стремят към сключване на 

безсрочни трудови договори;  

2. Второ, друга практика срещана в някои европейски държави е 

свързана с факта, че работниците с увреждания често получават 

помощ за допълване на дохода от държавата и допълнително 

възнаграждение от работодателя.  

3. Трето, В някои страни се работа по схемата, при която работниците, 

които остават в щата на защитеното предприятие, но работят по 

фирмен договор на обект на клиента, което също се приема за 

„подкрепена заетост“.  
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 Професионално обучение  

Хората с увреждания трябва да имат достъп до подходящи форми на 

професионална подготовка, а възможностите за трудовата им реализация 

трябва да бъдат обявявани на открития пазар на работна ръка. Достъпът до 

трудовия пазар до голяма степен зависи от квалификацията, получена чрез 

професионално обучение. То може да започне единствено след 

придобиването на образователен минимум. Това означава, че за да могат 

хората с увреждания да участват по-активно на трудовия пазар, е 

необходимо на първо място, да им бъде осигурен по-голям достъп до 

системата на образованието. В България професионалната подготовка на 

ученици с увреждания се извършва в системата от съществуващите 

специални училища или в няколкото специализирани центъра за обучение 

на хора със зрителни или слухови увреждания. Известно е, че обучението в 

специалните училища предлага много ограничен избор на професии, 

обучението е на ниско ниво и не съответства на изискванията на трудовия 

пазар.  

 

 Достъпна информационна и комуникационна среда  

Важен елемент в живота на хората с увреждания е тяхната информираност 

и възможност за комуникация в зависимост от увреждането им. 

Информацията трябва да се предоставя в достъпна форма - визуално 

представяне на текст, текстов дублаж, субтитри, брайлово писмо, 

жестомимичен език и жестомимичен дублаж, гласов дублаж, тактилна 

комуникация, уголемени щрифтове, достъпни мултимедии, както и 

всякакви писмени, звукови, на опростен език, дикторски, допълващи и 

алтеранативни способи, средства и формати за достъпна информация. Това 

е един от основните фактори позволяващи на хората с увреждания и 

даващи възможност на тази уязвима група да участва и да влияе върху 

процесите на взимане на решения и да играе активна роля в сформирането 

на политики за интеграция. 

 

 Подкрепа на различните форми на заетост  
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За разширяване на възможностите и осигуряване на продължителна 

трудова заетост на хората с трайни увреждания в работоспособна възраст е 

необходимо прилагането и на разнообразни форми на заетост. Право на 

лицето е да избере формата на заетост: 

 Защитена заетост - защитената форма на заетост на хора с трайни 

увреждания не е регламентирана в българското законодателство;  

 Специализирани предприятия и кооперации хората с увреждания - в 

тях работят смесени колективи, предприятията участват на пазара 

наравно с фирмите, които не наемат хора с увреждания, което ги 

прави неконкурентноспособни;  

 Отворен пазар на труда;  

 Надомна и дистанционна форми на заетост;  

 Социално предприемачество - тази форма на заетост се прилага в 

много страни-членки на ЕС. Тя трябва да бъде насърчавана, 

развивана и обезпечена както от държавата, така и от местната власт. 

Последната разполага с реални лостове за насърчаване на микро-

предприятията на хората с увреждания чрез облекчаване на 

многобройните разрешителни и съгласувателни режими, въведени на 

местно равнище.  

 

 Професионална рехабилитация  

Създаване и подържане на работни места за хора с увреждания, адаптиране 

на работните места и оборудването съобразно психофизиологическите и 

антропометрически характеристики на лицата с увреждане, осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, от една страна и от друга – 

подобряване на професионалните умения и повишаване на 

квалификацията на хората с увреждания, вкл. с ментални увреждания, с 

оглед гарантиране на качество на произвежданата продукция, успешно 

участие на пазара и разширяване възможностите за заетост на лица с 

увреждания.  
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 Ученето през целия живот като основен принцип  

Работата като основна форма на социално изразяване е важна човешка 

потребност в нашето общество. Тя ни помага в постигането на нашите 

лични цели, осигурява съществуването ни и дава на всеки един от нас 

място в обществото. Работата и социалната интеграция са неразривно 

свързани. Броят на тези обаче, които поради уврежданията все по-трудно 

постигат устойчивост в света на труда, нараства със стабилни темпове. В 

техния кръг навлизат лица с интелектуални затруднения, както и лица, 

които в резултат на забавено развитие или проблеми със социалното 

взаимодействие, се нуждаят от допълнителна фаза на обучение след 

завършване на училище, за да постигнат професионална зрялост. За тях 

прякото интегриране в първичния пазар на труда представлява твърде 

голямо предизвикателство. Тази целева група се нуждае от системни и 

индивидуализирани разпоредби, за да стане възможно и по-лесно 

излизането й на пазара на труда и подпомагането за развитие на процеса на 

интеграция.  

Всички мерки, свързани с трудовата интеграция, се съсредоточават главно 

върху практическото професионално обучение. Повечето мерки за 

квалификация се предлагат в компаниите или в структури, подобни на 

предприятия, които са проектирани така, за да бъдат, колкото е възможно, 

по-реалистични. Това дава на лицата с увреждания възможност да се 

обучават в идеални условия. Заедно с типа „обучение на работното място”, 

другите мерки, като подпомагане в професионалното ориентиране, 

социалните умения, работните екскурзии и подготовката за 

кандидатстване за работа, гарантират, че лицата с увреждания могат да 

получат стабилна опора на пазара на труда. 

Добрите практики се концентрират най-вече върху иновативни мерки в 

сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и 

заетост за хора с увреждания и тяхното адаптиране и мултиплициране ще 

спомогне за осъществяване на политиките в тази област.  

 

 Партньорството: държава – общини – НПО е гаранция за 

успешни модели и практики  
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Независимите и активни граждански организации са носители на модела 

на промяната. Те трябва да бъдат критични, да инициират дебати, да водят 

кампании. Целта на работата на едно НПО е да спомага за изграждането на 

стабилна гражданска структура, да поддържа диалога между гражданското 

общество, държавата/правителствата и външните участници. Освен 

двигател на промяната, то е и продължител на застъпническата дейност в 

утвърждаване на демократични принципи в управлението. 

Неправителствените организации трябва да работят успешно и в мрежа. 

Мрежата е силно кампанийно средство за постигане на резултати. Работата 

с общините е добра възможност за НПО да въздействат върху вземането на 

решения и осъществяването на проекти. Общинските власти имат 

капацитет във вид на персонал, ресурси и влияние, докато НПО могат да 

им предложат специализиран опит, идеи и познаване на съществуващите 

потребности в общността.  

 

2.4 Възможности за участието на хората с увреждания в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство. 

 

Прякото участие на гражданите в упражняването на властта (чл. 1) и 

правото им да правят предложения и отправят петиции (чл. 45) са 

гарантирани от българската Конституция от 1991 г. Тези постановки обаче 

не са детайлно и непротиворечиво уредени в законодателството.  

В българското законодателство липсва дефиниция за „обществени 

консултации“. Основните нормативни документи, в които е уреден 

процесът на участие на гражданите в процесите на изготвяне на 

нормативни документи са Административнопроцесуалният кодекс, 

Законът за нормативните актове и Устройственият правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.  

Гражданското участие в процеса на формулиране на политики и 

законодателство е уредено основно в Закона за нормативните актове ((ДВ, 

бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.), който въвежда изискване за 
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провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите 

лица (чл. 26 от ЗНА).  

През 2009 г., в изпълнение на проект „За по-добро обществено управление: 

институционализиране на процеса по оценка на въздействието в 

държавната администрация“, финансиран по оперативна програма 

„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд са изготвени Стандарти за провеждане на 

обществени консултации  

(https://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=2

&sectionName=PublicConsultationStandards), които предоставят насоки на 

администрациите за комуникация с гражданите.  

 Според визията за доброто управление и за дейността на 

администрацията заложени в „Стратегия за развитие на държавната 

администрация 2014-2020 г.“ (Вж. „Работим за хората: Стратегия за 

развитие на държавната администрация 2014-2020 г.“), България трябва 

да бъде страна с добро управление, в която администрацията гарантира 

изпълнението на следните принципи и приоритети:  

За гражданите  

 уважение, защита и гарантиране на човешките права;  

 безукорно спазване на стабилни, ясни и разумни закони от всички;  

 споделяне на общи стратегии за развитието ни като нация и 

общност;  

 отзивчивост, отговорност, помощ и подкрепа за всеки един 

гражданин.  

 

По отношение на хората с увреждания в Стратегията е записано, че „Ще 

продължи да се насърчава осигуряването на лесен и удобен достъп до 

администрацията за хора с увреждания като освен физическия достъп до 

звената за услуги ще се реализират инициативи за създаване на мобилни 

групи от служители, които да посещават хората с увреждания с оглед 

предоставяне на услуги и др.“ 

https://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=2&sectionName=PublicConsultationStandards
https://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=2&sectionName=PublicConsultationStandards
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Анализът на данните (Вж. Проект „Повишаване на ефективността на 

обществените консултации чрез активно участие на гражданското 

общество в процеса на вземане на управленски решения” се финансира в 

рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия 

механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

(http://www.ngogrants.bg, с. 37-38) показва, че като цяло консултационните 

процедури за издаване на общи административни актове (решения и др.) са 

много по-пълни и в много по-голяма степен съобразени с общоприетите 

правила за провеждане на консултации в сравнение с уредбата на 

консултационните процедури за нормативните актове: 

 Начинът на оповестяване е ограничен само до публикуване в 

интернет;  

 Не се идентифицират заинтересованите страни;  

 Не се осигурява достъп до цялата информация, съдържаща се в 

преписката по издаване на общия административен акт, а само до 

тази, съдържаща се в доклада и в проекта на акт;  

 Осигурена е само една форма на участие на заинтересованите лица в 

производството (писмени предложения и становища) срещу четири 

за процедурите за общи административни актове;  

 По-кратък срок (минимум 14 дни срещу минимум 30 дни при общите 

административни актове);  

 Няма задължение за обсъждане на предложенията и съобразяване с 

тях;  

 Няма задължение за осигуряване на обратна връзка.  

 

Издаваните нормативни актове са много повече на брой и по-важни за 

обществото от общите административни актове, но при тях 

консултационният процес не е съобразен със стандартите за обществени 

консултации.  

 

Участие на граждани и НПО в законодателния процес.  

http://www.ngogrants.bg/
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Българската конституционна система не допуска пряката законодателна 

инициатива на гражданите на национално ниво. В чл. 87 от Конституцията 

са определени субектите на законодателна инициатива – всеки народен 

представител и Министерският съвет (МС), а законопроектът за държавния 

бюджет се изготвя и внася единствено от Министерския съвет. Макар и 

изключени от кръга на преките вносители на законопроекти, гражданите и 

организациите могат да правят свои законодателни предложения и да ги 

внасят за разглеждане в парламента чрез отделни народни представители 

или МС. Допустимостта на подобна гражданска инициатива произтича, 

както пряко от разпоредбите на Конституцията относно принципа на 

народния суверенитет (чл. 1) и правото на жалби, предложения и петиции 

до държавните органи (чл. 45), така и от конкретна законодателна уредба – 

АПК, Правилника за организация и дейност на НС, Закон за нормативните 

актове и др. Българският законодател трябва последователно да разширява 

възможностите за гражданско участие при вземане на решения, приемане 

на нормативни актове, формиране на политики, както и формите на 

граждански контрол върху тези процеси, така че законовата уредба по-

плътно да следва и развива в практиката, прогласените в Конституцията 

ценности, принципи и права на гражданите.  

Консултиране на законопроекти с граждани и НПО  

Наред с уредбата по АПК, в Закона за нормативните актове (ЗНА), след 

промените от 2007 г., е предвидена изрична възможност за юридическите 

лица и гражданите да могат да правят предложения за усъвършенстване 

на законодателството.  

Тези предложенията се отправят до органа, овластен да издаде 

нормативния акт, или до съответния орган с право на законодателна 

инициатива (чл. 18 ЗНА).  

НПО, разполагащи с експертен и организационен капацитет, се възползват 

от предоставената законова възможност и упражняват правото да отправят 

предложения, становища, експертни оценки и др. до държавните органи, 

включително в рамките на процеса по изработване и обсъждане на 

нормативни актове.  

Включването на НПО и граждани в процеса на изработване на нормативни 

актове е предпоставка за осъществяване на принципите за откритост и 
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съгласуваност на нормотворческия процес, заложени в ЗНА. Също така, 

законът предвижда задължение преди внасянето на проект на нормативен 

акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на 

проекта да го публикува на интернет страницата на съответната 

институция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица се 

предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по 

проекта (чл. 26, ал. 2 ЗНА).  

Законовото задължение за предварително публикуване на проекта за 

нормативен акт и неговото консултиране със заинтересованите страни – 

граждани и организации, е в основата на изграждането на отношения на 

сътрудничество и взаимодействие между публичната власт и гражданското 

общество. В този процес, запазването на автономията на гражданските 

субекти и изискването за откритост и прозрачност на институциите, е от 

съществено значение за формирането на нов модел на взаимодействие в 

сферата на публичността. Това взаимодействие, в интерес на общественото 

благо, по необходимост предполага не само дух на сътрудничество, но и на 

отчетност, бдителност и контрол върху публичната власт. 

Въз основа на направения по-горе анализ на правната рамка и на 

практиката по прилагане на съответните закони, може да се направи 

обоснованият извод, че има създадена нормативна уредба, която дава 

възможности за непосредственото включване на гражданите, в случая ня 

хората с увреждания и техните организации, в процесите на вземане на 

решения и в нормотворческия процес. Същевременно, за да не остане едно 

пожелание, съществуващата законова уредба следва да се допълни с 

конкретни механизми на взаимодействие на гражданите и техните 

организации с публичната власт. За да бъде наистина ефективно 

гражданското участие при приемане на закони, политики и други актове, 

трябва да се предвидят принципни разпоредби, които да задължават 

държавните органи да се консултират с граждани и граждански 

организации в един открит делиберативен процес, който гарантирана 

възможността за представителство на разнообразните идеи и интереси в 

рамките на плуралистичното гражданско общество. 
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 Възможностите на хората с увреждания да лобират адекватно за 

своите интереси, особено що се отнася до тяхната социална и трудова 

интеграция, респ. да влияе върху процесите на взимане на решения и да 

играе активна роля в сформирането на политики за интеграция трябва да 

включват следния инструментариум, който правителството и 

правителствените институции е необходимо да осигурят:  

 Подкрепа за да се даде възможност на лицата да участват в 

консултационните процеси, включва, но не се ограничава до:  

 Устни преводи на жестомимичен език (за хора, които са със слухови 

увреждания);  

 Компютърна транскрипция в реално време (за хора със слухови 

увреждания);  

 Лична помощ (за хора с физически увреждания);  

 Подпомагане с цел обясняване на сложната терминология и понятия 

(за хора с когнитивни увреждания);  

 Подпомагане с цел осигуряване на емоционална помощ (за хора с 

психични увреждания, които могат да се почувстват претоварени от 

консултацията процес);  

 Грижа за деца или възрастни с увреждания, за да могат членовете на 

семейството да присъстват на консултациите;  

 За еднодневни срещи - стая, когато се нуждаят от почивка, столове за 

сядане или др. способи 

Хората с увреждания и членовете на техните семейства трябва да бъдат 

подкрепяни и финансово, вкл. покриване на пътните разходи. 

 

 Специфични групи хора с увреждания 

 Трябва да се обърне внимание на провеждането на консултации с 

малки групи от хора с определени увреждания, при които 

получаването и предоставянето на информация е по-трудно от 

обикновеното. Това включва хора, които имат по-високи нужди от 
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подкрепа, като например, хора със значителни умствени увреждания, 

хора с психични увреждания и хора с мозъчни травми. За някои 

групи хора скоростта и съдържанието на по-общите консултации 

затрудняват участието им. За други, самата специфика на тяхното 

увреждане, затруднява повдигането на въпроси, които са от основно 

значение за техния опит в по-широка група; 

 Участието в специфични фокус групи трябва да се предлага в 

допълнение към участието в общи групи, така че хората да могат 

сами да изберат групата, която е най-подходяща за тях. 

Разработването и провеждането на фокус групи със специфични 

групи от хора с общо увреждане трябва да се извършва от 

консултанти или хора, които имат специализиран опит в 

консултирането с тези групи. 

 

 Индивидуално участие 

 Индивидуалните интервюта с хора с увреждания и техните 

семейства и поддръжници са много ефективен начин за събиране на 

информация и информация за критичните въпроси, които засягат 

живота на хората с увреждания. Има много хора с увреждания, които 

имат значителен капацитет да правят предложения по въпроси на 

политиката и практиката, но които не са в състояние да участват чрез 

писмени или присъствени общи срещи. Хората, които не разполагат 

с ресурси за участие, също могат да играят важна роля при 

информирането на всеобхватен анализ на въздействието на 

законодателството, политиките и практиките. 

 От съществено значение са мненията и опитът на хората с по-големи 

или сложни потребности от подкрепа да не се пренебрегват в 

процеса на консултации. Например, някои хора с интелектуални 

затруднения, психични заболявания или мозъчни увреждания могат 

да бъдат по-малко склонни или способни да участват ефективно в 

груповите процеси. Хората с големи потребности от медицинска 

грижа може да не са в състояние да присъстват на групови срещи. 

 



  
 

Проект BG05SFOP001-2.009-0200-C01 “Инициатива за открито и отговорно управление”, финансиран 

от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.,съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз  

                                                                            www.eufunds.bg  Страница 48 
 

 Индивидуално участие на лица в консултационния процес 

 Индивидуалните интервюта е подходящо да бъдат включени като 

стандартна част от процеса на консултации, в допълнение към 

груповите консултации, базирани на документи и анкетн/интервюта 

„лице в лице“;  

 Интервютата трябва да се провеждат по време и място, което е 

подходящо за лицето; 

 Същата подкрепа трябва да се предлага за групова консултация 

„лице в лице“; 

 Събраната информация да бъде включена в базата данни от 

консултацията; 

 Интервюираните да бъдат включени в същите процеси на обратна 

връзка като другите участници в процеса на консултации;  

 В резюмето при финализиране на консултационния процес трябва да 

бъде включена благодарствена бележка за присъствието и 

ангажираността на участниците. 

 

 Събиране и записване на информация 

 Поверителността на участниците в консултацията е задължителен 

елемент от процеса; 

 Участниците в консултация „лице в лице“ трябва да бъдат 

уведомени, че предоставената от тях информация може да бъде 

директно цитирана или използвана по-общо, за да се информира за 

развитието на вземането на решения от съответния административен 

орган, но в този материал не трябва да бъдат включени лични данни;  

 При съгласие на участниците в консултативния процес, всички 

консултативни сесии ще бъдат записани и транскрибирани. 

 

 Обратна връзка 
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 Обобщение/резюме на въпросите, повдигнати в процеса на 

консултации, да бъде предоставено на всички участници, които са 

участвали в процеса, в рамките на определен период , примерно три 

седмици, след края на консултацията;  

 Обобщението да предостави подробности за това как ще се използва 

информацията и кога хората ще имат достъп до по-подробен анализ 

на отговорите, получени в процеса на консултации. 

 

 Оценка  

 Трябва да се обърне внимание на редовната оценка на стратегиите за 

ангажиране, използвани в общността на хората с увреждания, за да 

се гарантира, че стратегиите продължават да отговарят на нуждите 

на общността; 

 Извършването на оценка на процеса на консултации може да 

включва проучвания за удовлетвореност на участниците и доклад от 

фасилитатора за успеха на консултативния процес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Общи принципи и минимални стандарти за консултации със 

заинтересованите страни 

Глава VII от Насоки за по-добро регулиране (COM(2015) 215 final) е 

озаглавена „Насоки за консултация със заинтересованите страни” и урежда 

основните принципи и минималните стандарти, които следва да бъдат 

спазвани при консултациите със заинтересовани страни (Тези общи 

правила са посочени още в Съобщението на Комисията от 2002 "Към 

утвърждаване на културата на консултация и диалог. Общи принципи и 

минимални стандарти за консултации със заинтересованите страни от 

страна на Комисията "; COM (2002) 704 окончателен, допълнени от COM 

(2012) 746 и придружаващия SWD (2012) 422 и от COM (2014) 368). Те се 

допълват и са определени допълнително от тези насоки.  

Отношения със заинтересованите страни при обществените консултации 

лица се провеждат при спазването на следните основни принципа:  

1) Участие: прилагане на всеобхватен подход, като се консултира 

възможно най-широко;  

2) Откритост и отчетност: процесът на консултиране следва да е влияе 

на политиките и това следва да стане достояние на тези, които са 

участвали в него и на широката общественост;  

3) Ефективност: консултирането следва да става в момент, в който 

мнението на заинтересованите страни все още може да окаже 

влияние, при спазване на принципа на пропорционалност и други 

евентуални специфични ограничения;  

4) Съгласуваност: трябва да се следи за последователност на процесите 

на консултиране.  

 

Тези принципи се допълват от пет минимални стандарта, които всички 

консултации трябва да спазват: 
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A. Яснота: всички съобщения и самите документи за консултации трябва 

да бъдат ясни, кратки и да включват цялата необходима информация, за да 

се улеснят отговорите;  

Б. Насочване: при определяне на целевата група в процес на консултиране, 

Комисията следва да гарантира, че всички заинтересовани страни имат 

възможност да изразят своето мнение;  

В. Публичност: Комисията следва да осигури адекватна публичност за 

повишаване на осведомеността и да адаптира своите канали за 

комуникация, за да отговори на нуждите на всички целеви групи. Без да се 

изключват и други средства за комуникация, консултациите следва да 

бъдат публикувани в интернет и обявени на "единна точка за достъп" ;  

Г. Достатъчен срок за консултиране: Комисията следва да се осигури 

достатъчно време за планиране и отговори на покани и писмени 

становища;  

Д. Обратна връзка: получаването на приносите към консултацията трябва 

да бъде потвърждавани и самите приноси да бъдат публикувани. Резултати 

от обществените консултациите следва да се публикуват на сайтове, 

свързани с "единна точка за достъп" в интернет и да бъде осъществена 

адекватна обратна връзка за това как резултатите от консултацията са били 

взети под внимание.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Принципи, които управляват процеса на ангажиране 

Тази рамка подкрепя принципите за ангажираност, описани в 

Декларацията за насоки и разширява практиката им в области, за които 

отговаря за услугите за хора с увреждания в Куинсланд. 

 

Принципи, изложени в 

изявлението за насоките на 

отдела за ангажиране на 

общността 

Какво означават тези принципи по 

отношение на хората с увреждания, 

членовете на семейството и хората, които ги 

подкрепят 

Приобщаване 

 

Свързване с тези, които са най-трудни за 

достигане. 

Хората с увреждания и тези, които ги 

подкрепят, играят централна роля в 

разработването на политики, планирането и 

вземането на решения по стратегически 

въпроси, които оказват влияние върху техния 

живот. 

Всички практики и процеси на ангажиране по 

въпроси, които се отнасят до хората с 

увреждания, гарантират, че широк кръг от хора 

с увреждания са активно и значимо включени.  

Процесът на ангажираност осигурява 

включването на хората с увреждания, които 

обикновено не биха участвали, освен ако не са 

положени решителни усилия да се ангажират с 

тях. 

Ангажирането се ръководи от принципите и 

целите на Закона за услугите за хора с 

увреждания (или неговия нов еквивалент / и). 

Достигане 

Промяна на начина, по който 

правителството и 

Хората, които са изолирани чрез география, 

околна среда, култура, нужда от подкрепа или 

липса на достъп до информация, получават 
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общността работят заедно 

към по-добро 

 

възможности и подкрепа, за да се ангажират с 

правителството по нетрадиционни начини. 

 

Взаимно уважение 

Слушане, разбиране и 

действие по различен от 

нашия опит 

 

Ангажирането с общността на хората с 

увреждания има за цел да изгради взаимно 

познаване и разбиране на критичните въпроси 

и да използва информацията, получена от 

участието на хората като основа за извършване 

на промени. 

Следван е подход за развитие на 

ангажираността с хората с увреждания и 

техните семейства, който подкрепя развитието 

на умения и предлага възможности за 

споделяне на знания, анализиране на 

информация и развитие на лидерските роли. 

Опитът, който идва от живия опит, се признава 

и уважава. 

Интегритет 

Насърчаване на 

интегритета в 

демократичния процес 

Активно се развиват и поддържат мрежови 

връзки в местните общности, така че хората да 

бъдат известни и поканени да участват от 

други, с които са познавали в процесите на 

държавно участие връзки и доверителни 

отношения. 

Използват се редица стратегии, подходи и 

инструменти за участие, за да се гарантират 

нуждите от комуникация и предпочитанията на 

широк кръг от хора. 

Полагат се ресурси за осигуряване на 

ефективна и подходяща подкрепа, която да 

позволи участието на всички хора. 

Насоки за гарантиране на достъпността на 

информацията, процесите и местата за достъп 

до всички хора във всяка отделна ситуация. 

Утвърждаване на 

разнообразието 

Промяна на процесите на 

Всички процеси на ангажираност са отговорни, 

честни и прозрачни. 

Процесите на ангажиране включват хора с 
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управление, за да се включат 

различни ценности и 

интереси 

 

увреждания, членове на семейството и 

защитници, доставчици на услуги, върхови 

органи и мрежи и други заинтересовани лица 

по начин, който свежда до минимум конфликта 

на интереси и активно работят за изграждане 

на взаимно доверие. 

Разнообразието включва хора с различни 

увреждания, хора с високи или сложни 

потребности от подкрепа и техните семейства, 

както и хора от градски и селски райони, 

културно и езиково различен произход. 

Добавяне на стойност 

Да работим заедно, за да 

добавим стойност към 

разработването на 

политики и планирането на 

програми и услуги. 

Ангажирането е за насърчаване на активното 

гражданство на хората с увреждания. 

Ключовото лидерство на хората с увреждания, 

членовете на семейството и хората, които ги 

подкрепят, се признава и използва при 

вземането на решения относно обхвата и 

характера на ангажимента. 

Участието на хората в неплатени роли се 

признава и компенсира. 

Участниците показват отзивчивост към 

научената информация и получават обратна 

връзка, която гарантира, че техните възгледи, 

мисли и идеи имат влияние. 

 

 

 


