ГОДИШЕН

ДОКЛАД

за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания 2008 - 2009 г.
за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.

С Решение по Протокол № 19 от заседанието на 15 май 2008 г. Министерският
съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с
увреждания за 2008 - 2009 г. В изпълнение на т. 2 от Решението на Министерския съвет
е изготвен годишния доклад по изпълнението на Плана за действие за 2009 година.
Планът съдържа осем оперативни цели, които са насочени към подобряване
качеството на живота и социалната интеграция на хората с увреждания и са съобразени
с европейските тенденции за равнопоставеност. Изхождайки от мултидисциплинарния
характер на проблемите на хората с увреждания, в разделите са набелязани дейности в
различните области на рехабилитацията и социалната интеграция. По изпълнението на
плана през отчетния период е извършено следното:
По оперативна цел 1. „Създаване на адаптирана към нуждите на хората с
увреждания среда"
Направление 1. Физически достъп до обществени сгради, ж и л и щ а , открити
пространства и работни места.
В Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., Народното
събрание задължава всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да
заделят средства за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания:
„всеки първостепенен разпоредител с бюджетни кредити следва да предвиди в рамките
на определените капиталови разходи по бюджета си за 2010 г. средства за реализиране
на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания". В
Постановление на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2009 г. е посочено, че средствата за реализиране на мерки за
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, които трябва да
предвиди всеки първостепенен разпоредител с бюджетни кредити са в размер не помалък от 150 000 лв.
Министерство на физическто възпитание и спорта ( М Ф В С ) на основание чл.47,
ал.1, т.З и т.4 от Закона за физическото възпитание и спорта разработи програма за
преодоляване на проблем с архитектурната достъпност до обектите на лица с
увреждания. Тя е неразделна част от Стратегията на М Ф В С за развитието на
материално-техническата база за физическо възпитание, спорта и социалния туризъм. В
програмата е застъпен принципа на „нерегресивния стандарт", което означава, че
нивото на защита на хората с увреждания, регламентирано от националното
законодателство, не се занижава при прилагането на програмата. През 2009 г. са
реализирани следните практически мерки:
Извършен е ремонт в сградата на Н М О - СК „Диана" гр. София, като е осигурен
достъп на едно от санитарно-хигиенните помещения за ползване от хора с увреждания.
Направен е и ремонт на сградата на Възстановителния център - СК „Диана",
монтирани са рампи за хора с увреждания на входа на Възстановителния център, СК
„Диана" гр. София и сградата на Н М О . На паркинга към сградата са обособени места
за паркиране на автомобили на хора с увреждания. Осигурена е достъпност за хора с

увреждания до Футболния стадион - гр. Садово, Колодрум - гр. Стара Загора, Спортна
зала - гр. Вълчедръм, Спортно училище за незрящи деца - гр. Варна.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) оказва
методическа подкрепа на професионални организации на участниците в проектирането
и строителството при провежданите от тях обучения, относно прилагането на
принципите и стандартите за достъпност. През 2009 г. дейността на М Р Р Б по
отношение на нормативното осигуряване на достъпната архитектурна среда е
съсредоточена към финализиране разработването, съгласуването и обнародването в
„Държавен вестник" на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания. Наредбата е обнародвана в
Държавен вестник, бр. 51 през 2009 г. Наредбата е издадена на основание чл. 169, ал. 2
от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 33 от Закона за интеграция на
хората с увреждания. Едновременно с издаването на новата наредба беше обнародвана
и Наредбата за отменяне на Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в
урбанизираните територии на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на труда
и социалното политика и Министерството на здравеопазването.
През отчетния период експерти от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството са взели участие в организирани от професионалните организации
на участниците в проектирането и строителството, курсове и семинари по прилагането
на общата техническа нормативна уредба за проектиране и изграждане на строежите,
като се използва и възможността за популяризиране на Наредба № 4.
Министерството на културата е предприело мерки за адаптиране на средата при
извършването на основни ремонтни и възстановителни дейности по сградния фонд на
различни културни институти, в резултат на което напълно достъпни за хора с
увреждания са 9 (девет) от сградите на културните институти в цялата страна, а 30
сгради са с частично осигурен достъп. Средствата за ремонтни дейности се осигуряват
по Оперативна програма „Регионално развитие", както и по други програми и проекти,
подходящи за развитието на благоприятна културна среда.
Министерството на културата създава условия за извършване на ремонт и
реконструкция на читалищни сгради за осигуряване на достъп за хора с увреждания.
Чрез допълваща субсидия за народните читалища, през 2009 г. са разпределени
3 000 000 лв. за 925 читалища, които са отпуснати въз основа на защитени проекти.
Средствата са преназначени за извършване на ремонтни дейности, както и за
подпомагане на художествено-творческа дейност и за закупуване на техника, с което
Министерството на културата насърчава и подпомага осигуряването на равен достъп до
културния живот и развитие на творческите способности на хората с увреждания.
В изпълнение на програмата за осигуряване на достъп и адаптиране на
културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално
значение, която се реализира от Агенцията за хората с увреждания изпълнителният
директор на агенцията ежегодно утвърждава методика за финансиране на проекти с
цитираното предназначение. Целта на програмата е създаване на предпоставки за
активно социално включване на хората с увреждания в културния, обществения и
спортния живот на страната. В резултат на проведения през месец март 2009 г. конкурс
за набиране на проектни предложения са постъпили общо 20 проекта на държавни,
общински и неправителствени организации, а са финансирани 12 проекта за
осигуряване на достъп и адаптиране на работната среда за хора с увреждания, на обща
стойност 337 898.96 лв. Осигурена е достъпност в следните 12 обекта:
- 1 (един) спортен обект - Стрелкови клуб Левски, гр. София;

- 8 (осем) културни обекта в това число 2 (два) театъра, 1 (една) библиотека; 3
(три) читалища; 1 (една) художествена галерия, Националната астрономическа
обсерватория и Планетариум — Смолян;
- историческите обекти са: Националният природонаучен музей при Б А Н ,
Пещерата Леденика и Панорама „Плевенска епопея", гр. Плевен.
В изпълнение на предвидените проектни дейности по горепосочената мярка
през отчетния период са извършени общо 44 проверки на дейностите по проектите.
Установено е частично неизпълнение, поради което са предявени за доброволно
погасяване на санкции на 2 организации в размер на 1 921.61 лв., които са изплатени в
указания срок.
По данни на Националното сдружение на общините в Република България в 5 1 %
от общините е осигурен достъп до спортните и културните обекти за хора с
увреждания. През 2009 г. мерки за осигуряване на достъпна среда са реализирани на
територията на следните общини: Пловдив, Долна Баня, Ивайловград, Панагюрище,
Свилинград, Алфатар, Антоново, Балчик, Батак, Берковица, Бойчиновци, Бургас,
ВеликоТърново, Велинград, Видин, Враца, Вълчи дол, Вършец, Годеч, Долни чифлик,
Исперих, Каварна, Казанлък, Карнобат, Кирково, Лом, Малко Търново, Мизия,
Мъглиж, Н. Козлево, Пазарджик, Перник, Провадия, Радомир, Ружинци, Русе,
Сандански, Свищов, Тетевен, Троян.
Със средства от общинския бюджет в община Пазарджик са изградени подходи
към Спортните зали „Васил Левски" и „Хебър", а залите са разположени на приземния
етаж и достъпът до тях на хора с увреждания е улеснен. В спортната зала „Васил
Левски" хората с увреждания практикуват следните видове спорт чрез осигурен достъп
до тях: тенис на маса, джудо, бадминтон, баскетбол, волейбол, бокс и други. В
съседство до спортна зала „Васил Левски" е осигурен достъп за хора с увреждания до
общински плувен басейн, който е и безплатен. Изграден е подход към „Колодрума",
където може да се практикуват следните видове спорт: баскетбол, волейбол,
колоездене, тенис на маса, гимнастика, лека атлетика и други, като всичките са
достъпни за хората с увреждания.
В сградата на Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив е
осигурен физически достъп за хора с увреждания - изградена е рампа, монтирани са
странични перила, поставена е тактилна и визуална маркировка на всички кабинети,
помощни и санитарни помещения. В центъра функционира Ресурсен кабинет, който е
място за обмен на информация, създаване на контакти и прилагане на придобити вече
рехабилитационни умения от курсистите. Оборудван е със специални технически
средства за хора с нарушено зрение: компютърна техника с инсталирана говоряща
програма, брайлов дисплей и принтери на брайлов и плоскопечатен шрифт, п и ш е щ и
машини на брайлов и плоскопечатен шрифт, затворена телевизия, различни видове
лупи др.
По инициатива на Съюза на инвалидите в България (СИБ) са изградени 112
рампи, 46 странични перила, приспособени са 22 санитарни възела, а други 160 обекта
са утвърдени и заложени в програмите за 2010 г. През 2009 г. експерти на С И Б са
взели участие в актуализиране на технологията и документите на летищата и
авиокомпаниите за предотвратяване на случаите на дискриминация на пътници с
увреждания, както и в разработване на Национална стратегия за изпълнение на
техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с лица със
затруднения в придвижването в трансевропейската конвенционална и високоскоростна
железопътна система, съгласно Решение 2008/164/ ЕО на Европейската комисия от
21.12.2007 г. Експерти на С И Б участват и в разработване на изменения и допълнения
към Наредба № 2 на Министерство на транспорта за условията и реда за утвърждаване

на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози с автобуси и леки
автомобили, както и в разработване на изменения и допълнения към Наредба № 33 на
МТ.
Адаптирана за посещения от хора с увреждания е зала „България", в резултат на
сключен договор между Регионална организация на С И Б „Света София" и Софийската
филхармония .
През 2009 г. е осигурена достъпност за хора с физически увреждания в сградата
на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, а също така е
монтиран достъпен асансьор в посочената сграда - на бул. „Дондуков" № 11 в гр.
София. Санитарно-хигиенните помещения също са приспособени за хора с увреждания,
съгласно изискванията на европейските стандарти.
С участието на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
( К И И П ) през 2009 година е разработена Наредба № 2 за избор и проектиране на
асансьорни уредби в ж и л и щ н и и общественообслужващи сгради, публикувана на
08.06.2009 година. Членовете на К И И П са запознати с правилата свързани с изграждане
на достъпна среда за хората с увреждания.
Направление 2. Достъпен транспорт
В изпълнение на договореност между Съюза на слепите в България и фирма
„Метрополитен" Е А Д - София в осем метростанции е положена тактилна настилка на
пероните и стълбищните клетки са маркирани със сигналножълта боя. В столичния
градски транспорт са монтирани нови едрошрифтни табели за номера на линията. Със
специален говорящ софтуер са оборудвани двадесет информационни табла, указващи
движението на транспортните средства по основните артерии на града.
В градския транспорт на Варна е вградена информационна система за
сигнализация на номера на автобуса, спиращ на спирката. Хората със зрителни
увреждания в града са получили безплатно говорящо устройство, което след насочване
към спрелия автобус ги информира за номера на линията. В големи областни центрове
в страната са пуснати в експлоатация нови 45 озвучени светофара на възлови
транспортни кръстовища. Над осемдесет и пет основни градски маршрута в различни
градове, характеризиращи се със значително ползване от граждани със зрителни
увреждания са монтирани ограничители на скоростта, информационни табели, че се
движат слепи граждани и предпазни парапети. С цел преодоляване на проблема с
паркирането на транспортни средства върху тротоарните настилки, което сериозно
възпрепятства придвижването на незрящите граждани, на места са монтирани
ограничители.
По данни на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията през 2009 година на летище София е открит нов пътнически терминал с
всички изисквания за обслужване на трудно подвижни лица и хора с увреждания
(тоалетни, инвалидни колички, специални паркоместа за автомобили на хора с
увреждания). Летищните оператори предприемат необходимите мерки и осигуряват
помощ на хора с увреждания в съответствие със Закона за гражданското
въздухоплаване, с цел облекчаване в максимална степен пътуването на такива
граждани с въздушен транспорт.
През месец март 2009 година е създадена работна група към Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация", която разработва Национална стратегия и
Национален план за изпълнение на техническата спецификация за оперативна
съвместимост, свързана с „Лица с намалена подвижност" в трансевропейската
конвенционална и високоскоростна железопътна система, съгласно Решение

2008/164/ЕО на Европейската комисия от 21.12.2007 година. Предстои тяхното
утвърждаване от Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. През изминалата година започна практическата работа и подготовка за
изпълнението на Националната стратегия и Националния план за изпълнение на
техническата спецификация за оперативна съвместимост.
По отношение на достъпността в системата на железопътния транспорт през
отчетния период е увеличен броят на влаковете, в чийто състави са включени вагони с
обособени места за трудноподвижни хора, техните придружители и инвалидни
колички, както и санитарно-хигиенни помещения за пътници с двигателни
затруднения, ползващи инвалидни колички. Увеличен е броят на гарите, в които има
служба за пътниците с увреждания, приспособени подходи, санитарни възли, телефони.
През 2009 година са адаптирани превозни средства от градския транспорт за
ползване от лица с увреждания в общините Пловдив, Враца, Балчик, Бургас,
ВеликоТърново, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Чирпан.
В град Пазарджик са в експлоатация четири автобусни линии с пригодени
автобуси за превозване на хора с увреждания, както следва: автобусна линия № 10 разполага с два автобуса с падаща платформа; автобусна линия № 13 - с три автобуса с
падаща платформа; автобусна линия № 3 - с един автобус с падаща платформа;
автобусна линия № 2 - с три автобуса с падаща платформа. Това представлява 35 % от
градските курсове, а броя на лицата с увреждания, ползващи автобусните услуги са над
696. За всички лица с над 70 % трайно намалена работоспособност е осигурен
безплатен транспорт по всички автобусни линии. В тролейбусния транспорт безплатно
пътуват всички лица между 68 и 70 години и с над 70 % намалена работоспособност, а
лицата над 70 години пътуват безплатно, независимо от това, дали имат процент
намалена работоспособност или не и са издадени около 310 карти през 2009 г.
През 2009 година Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение е
осигурила транспорт на 102 лица с увреждания, в това число на 25 човека до Т Е Л К и
Н Е Л К , а Българската асоциация за невромускулни заболявания е осигурила над 180
специални транспортни услуги за децата и възрастните с увреждания, в това число на 6
до Т Е Л К и Н Е Л К . По инициатива на Българската асоциация за лица с интелектуални
затруднения е осигурен транспорт на 600 деца и възрастни с увреждания.
2. Достъпна информация и комуникации
По данни на Националното сдружение на общините в Република България в 43%
от общините е осигурен достъп до средствата за масово осведомяване и средствата за
телекомуникации (телефони, компютри и др.), в това число през 2009 г. в общините
Пловдив, Долна Баня, Карлово, Панагюрище, Свилинград, Балчик, Берковица, Бургас,
ВеликоТърново, Велинград, Ветово, Враца, Вълчи дол, Годеч, Димово, Долни чифлик,
Исперих, Казанлък, Костенец, Лом, Малко Търново, Мизия, Момчилград, Перник,
Пловдив, Провадия, Радомир, Ружинци, Русе, Сандански, Свищов, Тетевен, Чипровци,
Чирпан.
Съюзът на слепите в България предоставя безплатно на всички желаещи хора
със зрителни увреждания софтуерен продукт за български синтезиран говор в
,,"\\^пс1о\У5" среда. Организацията издава седем периодични брайлови и четири
говорящи списания, тематично специализирани, които разпространява чрез
структурите си в страната. Чрез същата мрежа са разпространени 240 нови заглавия
говорящи книги. Общият брой на читателите ползващи богатия фонд от 7 000 заглавия
художествена и научна литература е 2 700.

По заявка на Министерството на труда и социалната политика са издадени на
Брайл „Харта на клиента" и „Административно обслужване на граждани и бизнеса".
По заявка на авиокомпания „България еър" е издадена на Брайл (на български и
на английски език) „Инструкция за безопасност". В унисон с европейското
законодателство са разработени на Брайл надписите на няколкостотин фармацевтични
продукта, предлагани в аптечната мрежа на българския пазар.
След влизането в сила на „Закона за военноинвалидите и военнопострадалите" и
на „Наредба за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за
създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и
военнопострадалите, на практика по регистрация Съюзът на военноинвалидите и
военнопострадалите (СВВБ) работи на принципа „едно гише". Централата на
организацията информира членовете си и техните семейства за процедурата по
регистрацията. С В В Б събира и обработва документите на членовете си, след което
документите се изпращат в Министерство на отбраната, където се намира регистъра и
се издават личните документи, удостоверяващи качеството „военноинвалид" или
„военнопострадал". За периода 2008 - 2009 Съюзът е обработил и представил за
регистрация 1 640 военноинвалиди и военнопострадали. Тази дейност е постоянна, тъй
като валидността на регистрацията изтича с изтичане на срока на експертните решения
на Т Е Л К / Н Е Л К и предстои тяхното подновяване.
Националният съюз на трудово-производителните кооперации ползва изградена
информационна система, като през 2009 г. са поръчани и изработени със собствени и
бюджетни средства сайтове на пет трудово-производителни кооперации на хора с
увреждания, в които работят около 185 лица с увреждания. Това дава възможност да се
популяризира дейността им в световната мрежа, както и за установяване на голям брой
контакти с бъдещи партньори.
Асоциацзията на родители на деца с епилепсия е разпространила 1 100 книжки с
правата на хората с епилепсия при ползване на транспорт по въздух и 2 000 брошури за
правата на хората с увреждания.
По оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от
настаняването им в специализирани институции към г р и ж и в семейна среда"
Със Закона за държавния бюджет за 2009 г. бяха осигурени 177 522 800 лв. за
финансиране на социалните услуги, делегирана държавна дейност. От една страна това
се дължи на увеличените средства за издръжка на услугите, а от друга страна - на
нарастващия брой на социалните услуги, предлагани в общността, финансирани от
държавата.
През 2009 година е осигурен достъп до качествени дневни грижи за деца с
увреждания чрез разкрити 17 нови Дневни центрове за деца с увреждания, 3 Дневни
центрове за деца с увреждания, които предоставят седмична грижа в Пазарджик, Видин
и Тетевен, открити са 16 нови Центрове за обществена подкрепа,
Осъществява се подкрепа за отглеждане на детето в семейството чрез
предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания в Звената „Майка и бебе",
където майките се обучават в изграждане на родителски умения за обгрижване на деца
с увреждания и предотвратяване на изоставането им. Тази услуга се ползва от бременни
жени в последните месеци от бременността, както и от майки с деца с и без
увреждания.
Със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане
през 2009 г. бе открито едно Звено „Майка и бебе" в гр. Враца като делегирана от

държавата дейност, с което общия брой на тези звена стават 10, а ползвателите на
услугата през 2009 г. са общо 133.
Участие на експерти от Агенция за социално подпомагане в работни групи за
изготвяне на политически инструмент за продължаване процеса на преструктуриране
на специализираните институции за деца с увреждания, което е свързано с изготвяне на
институционални проекти на специализираните институции за деца с увреждания,
относно тяхното преструктуриране и реформиране. От всичките 25 специализирани
институции за деца с увреждания 2 имат изготвени институционални проекти за
преструктуриране и 23 за реформиране. Усилията на министерството на труда и
социалната политика са насочени към усъвършенстване организацията за живот и
дейности, отговарящи на нуждите на децата.
Продължава осигуряването на подкрепяща среда за обучението и възпитанието
на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища и
детските градини. По предложение на Министерство на образованието, младежта и
науката ( М О М Н ) е утвърдена нова Наредба за децата със специални образователни
потребности - Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, обн., Д В , бр. 11
от 10.02.2009 г.
Във всички училища и детски градини, в които се обучават деца и ученици със
специални образователни потребности, със заповед на директорите са създадени екипи
от специалисти за оценка на образователните потребности и изготвяне на
индивидуални образователни програми. На екипите се осигуряват непрекъснати
консултации, както от екипите за комплексно педагогическо оценяване ( Е К П О ) към
регионалните инспекторати по образованието (РИО), така и от ресурсните центрове за
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности. За всички деца и ученици със специални
образователни потребности са изготвени индивидуални образователни програми,
подпомагащи образователно-възпитателния им процес.
Утвърдена е нова учебна програма по специалния учебен предмет полезни
умения за децата и учениците с нарушено зрение.
В 238 училища, детски градини и обслужващи звена в страната е изградена
достъпна архитектурна среда. От тях през 2009 г. достъпна архитектурна среда е
изградена в 4 училища на обща стойност 781 783 лв. в рамките на модул„Създаване на
достъпна архитектурна среда" от Националната програма „Модернизация на
материалната база в училище".
Осъществена е подкрепа на зрелостници със специални образователни
потребности за полагането на държавните зрелостни изпити. Разпоредбите на чл. 28 от
Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните
зрелостни изпити регламентират специални условия, при които зрелостниците със
специални образователни потребности полагат държавни зрелостни изпити. Осигурена
е възможност да се полагат и устни държавни зрелостни изпити след представяне на
медицински документ от районна експертна лекарска консултативна комисия.
Изпитните материали за зрелостници с нарушено зрение, които са обучавани на
брайлов шрифт, да се адаптират на брайлов шрифт, а за слабовиждащи зрелостници на уголемен шрифт. Времетраенето на държавните зрелостни изпити за зрелостници
със специални образователни потребности да се увеличава със 120 минути от
предвиденото време за съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети.
Квесторите и учителите-консултанти при провеждането на устните и писмените
държавни зрелостни изпити за ученици с увреден слух или нарушено зрение да владеят
съответно жестомимична реч или брайл. Във връзка с посоченото са положени

специални усилия за осигуряване на необходимите условия, съдействие и технически
средства за успешно полагане на държавните зрелостни изпити за учебната 2008/2009
година от 130 зрелостници със специални образователни потребности:
•

увеличено времетраене на изпита - със 120 минути за всеки изпит;

•
•

достъпна архитектурна среда, самостоятелни зали;
учители-консултанти и други специалисти (например психолози, логопеди)
в зависимост от вида увреждане и индивидуалните потребности на
учениците;
• устен формат на изпита за ученици с увреждания, които не им позволяват да
положат писмен изпит;
• адаптиран текст (с брайлов или с уголемен шрифт) и технически средства
(брайлови машини, брайлови принтери, брайлова хартия, лупи, аудиозаписи,
дискове със специална компютърна програма за незрящи зрелостници).

През 2009 г. е описан и популяризиран „Алгоритъм на провеждането на
реформата в специализирана институция за деца с увреждания в с. Могилино" като са
посочени стъпките по закриването на институцията, планирането и изграждането на
новите услуги, подготовката и извеждането на децата, принципите на взаимодействие
между участващите в процеса. Оказва се, че особено закриването на институциите за
деца и младежи с умствени увреждания, е дълъг и сложен процес, чиято цел е не само
да живеят в едно по-добро място, а да се открият възможности за развитие на техния
потенциал.
Чрез организираните работни срещи, конференции и кръгли маси, както и чрез
ежегодния печатен бюлетин на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), се
популяризира опитът на водещи организации в процеса на деинституционализация.
През м. април и м. ноември 2009 г. експерти на Д А З Д съвместно с А С П осъществиха
мониторинг на шест специализирани институции определени за закриване, една от
които е за деца с увреждания - Д Д М У И в с. Горна Козница, общ. Бобов дол. Целта на
тези посещения бе да се проследи процесът на изпълнение на плановете за закриване,
както и да се подпомогне организацията и ефективността на работата при тяхното
изпълнение.
По инициатива на У Н И Ц Е Ф - България в сътрудничество с Министерството на
труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за
социално подпомагане бе разработен проект на „Методика за център за настаняване от
семеен тип", като след утвърждаването й бе разработена и „Методика за център за
настаняване от семеен тип за деца с увреждания".
Предоставянето на алтернативни на институционалната грижа социални услуги
за деца в риск, част от които са деца с увреждания, е заложено в плановете за
реформиране, преструктуриране и закриване на институциите. Екипите по места са
обучени и подкрепени от експертите на Държавната агенция за закрила на детето
(ДАЗД). Анализите на Д А З Д показват, че е необходимо продължаване проследяването
на процеса на разработване на нови проекти на Домовете за деца, както и оказването на
допълнителна експертна п о м о щ при необходимост.
- От началото на м. януари 2009 г. до края на м. декември 2009 г. председателят
на Държавната агенция за закрила на детето е издал общо 126 бр. лиценза за
177 бр. социални услуги за деца
Чрез ежегодно проучване и анализ на всички групи деца в риск, които са обект
на системата за закрила на детето се осъществява мониторинг на работата на системата
за закрила на детето и на състоянието на специализираните институции за деца. Това
дава възможност за очертаване на тенденциите, проблемите и резултати в практиката,

както и за определяне на насоките за промяна и подобрение в политиките и практиките.
А през изминалата година Д А З Д направи дескриптивен и сравнителен анализ по
следните основни теми, отнасящи се до положението на децата с увреждания, както
следва:
- Деца в специалните училища - помощни, логопедични, болнични,
оздравителни, за деца с нарушено зрение и за деца с увреден слух;
- Ефективност на системата за закрила на детето, което включва мерки и услуги
в и извън семейството, изготвени социални оценки на деца с увреждания от отделите
„Закрила на детето" съгласно изискванията на З И Х У ;
- Анализ на състоянието на специализираните институции за деца - Д Д У И и
Д Д М У И , семеен и здравен статус, време на престой; образование, персонал, издръжка,
обучения и проекти и др.;
- Дневните центрове за деца с увреждания - статус на децата, дейности,
проблеми.
Данните от отчетните карти за първото полугодие на 2009 г. показаха, че
издаваните направления за ползване на социални услуги са общо 3 289, със 707 броя
повече спрямо първото полугодие на предходната година. Става дума за ползване на
услуги за деца в дневни центрове, комплексите за социални услуги за деца и семейства
( К С У Д С ) , дневна и седмична грижа, места за временно настаняване и др., т.е. за
социални услуги, които са мярка за закрила в семейна среда.
Един от значимите изводи е, че през последните 3 години настанените в
специализирана институция деца са два пъти по-малко в сравнение с децата, ползващи
различни форми на услуги.
Съгласно последните промени в Закона за закрила на детето ролята на
общинските власти за планиране и разкриване на социални услуги е стратегическа.
Извършен е мониторинг за изпълнението на проектите за развитие и плановете
за закриване на всяка специализирана институция за деца. Мониторингът бе
осъществен чрез разработената и утвърдена информационна карта, която бе изпратена
до всички председатели на Регионалните екипи за подготовка и изпълнение на
проектите за развитие на регионално ниво (директорите на Р Д С П ) . След обработка на
данните от информационните карти предстои изготвяне на мониторингов доклад.
От получената информация се открои извода, че Общинските администрации
при разкриването на новите социални услуги срещат трудности в хода на
съгласувателните процедури, особено при спазване на изискванията на З О П . Новите
социални услуги в общността изискват нов модел и нов индивидуален подход в
грижата за децата, което налага и нови изисквания към обучението и подготовката на
персонала.
В подкрепа на местните власти в процеса на деинституционализация са
проведени срещи с общинските ръководства, където се намират определените с
постановление на Министерски съвет специализирани институции, определени за
закриване, както и с общинските ръководства в още 16 общини. Подкрепата на
общините в планирането, управлението на услугите и обезпечаването им с човешки и
материални ресурси през годината бе осъществено на място при провеждането на
мониторинга на изпълнението на плановете, при заявена необходимост или по повод на
възникнал проблем, както и чрез популяризиране опита на общините с опит. До всички
общини са изпратени дискове със съдържанието на двата бюлетина, издадени от Д А З Д
и посветени на процеса на деинституционализация.
Проведен е национален мониторинг на изпълнението на проектите за промяна на
модела, същността и функционирането на съществуващите институции за деца с цел
тяхното постепенно закриване. Изготвен е обобщен доклад „Втори национален

мониторинг на дейностите за промяна и практическо осъществяване на реформата в
специализираните институции за деца", който е предоставен в края на месец ю н и на
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание,
министър-председателя и всички ангажирани в процеса министерства и ведомства.
Извършен е втори Национален мониторинг на изпълнението на плановете за закриване
на определените с постановлението на Министерски съвет институции.
Изминалата година Д А З Д участва във всички работни срещи за пилотното
прилагане на подхода за планиране на услугите на областно ниво, което се осъществява
от У Н И Ц Е Ф . В трите пилотни общини е разработен минимален пакет от услуги като
проект на У Н И Ц Е Ф за създаване на областна стратегия за планиране на социални
услуги за деца и семейства в гр. Перник, Видин и Русе.
В процес на съгласуване са правила и процедури за ранно информиране на
отделите „Закрила на детето" за риск от изоставяне на дете и съвместна работа между
различните специалисти от службите и организациите на местно ниво, като особено
внимание е обърнато на услугите на семействата на деца с увреждания, както и
осигуряване на подкрепа.
Чрез Агенцията за социално подпомагане до нейните териториални структури,
както и Министерството на здравеопазването е разпространен методическият наръчник
„Как при раждането да съобщим на родителите, че детето им е с увреждане" ( С.
Тилеманс, М. Клер-Хелвик), както и актуализираното „Методическо ръководство по
превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом". Посочените материали са
публикувани и на интернет страницата на агенцията и е налице готовност за тяхното
отпечатване и разпространение до всички родилни отделения и отдели „ Закрила на
детето".
С цел повишаването на качеството на грижа са направени следните предложения
до Министерството на здравеопазването, както следва: промяна на стандартите за
санитарно-хигиенните норми в развиваните нови услуги за деца и семейства и в
домовете за медико-социални грижи за деца ( Д М С Г Д ) ; въвеждане в обучението на
медицински кадри - бъдещи и настоящи, на специализиран модул за детето;
привеждане на показателите за детска смъртност в съответствие с изискванията на С З О
(световната здравна организация); осъвременяване на стандартите за ранно детско
развитие; въвеждане на вътрешно-организационни политики в здравните заведения,
които да включат правила и процедури за работа с родилки, с деца с увреждания и
техните семейства; за взаимодействие с органите по закрила на детето; осигуряване на
по-широк набор от услуги за психично болните деца.
Едно от предложенията изпратени до министъра на здравеопазването е за
регламентиране на конкретните отговорности и задължения на медицинския персонал
за своевременно информиране и съдействие при предприемане на необходимите
дейности от мултидисциплинарни екипи от специалисти относно превенцията на
изоставянето в нормативната уредба на здравната система.
Д А З Д проведе изследване на нагласите на родители на деца с увреждания за
ползване на услуги и подкрепа от доброволци в собственото им семейство.
Преобладаваща част от родителите на тези деца са готови да приемат почасовата грижа
и подкрепа на детето в овладяване на различни умения и учебен материал. Около 1/3 от
анкетираните смятат, че никой освен тях не би могъл да поеме грижата за детето дори
за определено време и не са готови да приемат подкрепа под никаква форма.
В края на 2009 г. е възприет качествено нов подход за реализиране на
деинституционализацията на грижите за деца. Разработеният политически документ се
основава на политика в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на
семействата, и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на
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техния пълен потенциал. Специално място в него ще бъде отделено на услугите в
подкрепа на семействата на децата с увреждания - създаване на екипи за ранна
интервенция, мобилни социални услуги и др. Приоритет при изпълнението на
документа е деинституционализацията на децата с увреждания, настанени в домовете
за деца с умствени увреждания и децата с увреждания над 3 години, настанени в
домовете за медико-социални грижи.
Обхватът на предоставяните услуги, осигуряващи дневни грижи за деца с
увреждания е разширен през 2009 година в общините Пловдив, Долна Баня,
Ивайловград, Панагюрище, Свилинград, Балчик, Бойчиновци, Брацигово, Бургас,
ВеликоТърново, Велинград, Ветово, Видин, Враца, Вълчи дол, Долни чифлик, Дряново,
Исперих, Казанлък, Лом, Мизия, Момчилград, Ново село, Пазарджик, Перник,
Пловдив, Провадия, Радомир, Русе, Свищов, Тетевен, Троян, Хисар, Чирпан.
С подкрепата на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднеия
(БАЛИЗ) през 2009 година са разкрити дневни центрове за семейно планиране в
градовете Велико Търново, Сиво поле, Тетевен и Севлиево, Ц С Р И Пазарджик, Ц С Р И
Плевен, Център за настаняване от семеен тип в София.
Регионалните организации на Съюза на инвалидите в България в Ш у м е н и
Кърджали получиха лиценз от Държавна агенция за закрила на детето за дългосрочно
предоставяне на социални услуги в общността за деца от 3 до 18 годишна възраст с
трайни физически увреждания. В Дневния център за рехабилитация и социална
интеграция при регионалната организация - Ш у м е н през 2009 г. са ползвали услуги 41
деца и младежи общо в продължение на един месец. Заниманията включват социалноправни и медицински консултации, обучение в мобилност и компютърна грамотност,
обучение по английски език, обучение на обучители. Услугите на Дневния център за
деца с увреждания в Кърджали са ползвали 36 младежи и деца.
Асоциацията на родители на деца с епилепсия реализира програмата „Работа по
случай", която консултира и подкрепя родителите. Асоциацията предлага групи за
родители и индивидуални консултации. Ръководството прави национални срещи и
консултации. Обучени са пет екипа, отделно обучени са и 30 специалисти за „Работа по
случай" за работа с деца с епилепсия.
К ъ м Съюза на глухите в България функционират 5 (пет) кабинета за ранна
рехабилитация на деца с увреден слух на деца до 3 годишна възраст. Кабинетите
функционират на територията на нормални детски ясли, където слухово увредените
деца са интегрирани в групите при чуващите деца. В кабинетите децата се обучават да
ползват помощните средства - слуховите апарати и в същото време да говорят. Всички
те се обучават по индивидуални планове, съобразени с тяхната възраст и състоянието
на слуха. Провежда се и рехабилитация на деца с кохлеарни импланти. Специалистите
в тези кабинети са дългогодишни сурдопедагози и слухово-речеви рехабилитатори, те
работят в тясно взаимодействие с родителите на децата, на които оказват помощ и
предоставят помощни материали за работа с децата в домашни условия. О б щ о в тези
кабинети през 2009 година в са се обучили 37 деца. Рехабилитаторите периодично
провеждат открити уроци с децата, с цел запознаване на персонала на яслите със
спецификата на работата с деца с увреден слух, както и използването на слуховите
протези на децата.
По информация от Държавната агенция за закрила на детето към настоящия
момент в страната съществуват следните институции от интернатен тип, в които децата
са трайно отделени от семейната среда:
Домове за медико-социални грижи за деца на възраст от 0-3 години, 32 броя настанени 2421 деца.
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Домове за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 18 години, общо 80 броя настанени 3876 деца.
Домове за деца с умствена изостаналост и дом за деца с физически увреждания24 + 1броя - настанени 1419 деца. О б щ о 137 домове с общо 1002 деца и 417 младежи.
Проследявайки данните от 2001 до 2008 г., може категорично да се каже, че се
утвърждава трайна тенденция към намаляване броя на децата в специализирани
институции, но въпреки това техният брой все още е голям.
По оперативна цел 3. Гарантиран достъп да качествено образование на
хората с увреждания"
Направление 1. В средното образование е необходимо да продължи
прилагането на политиката за в к л ю ч в а щ о обучение на децата със специални
образователни потребности чрез следните дейности:
Агенцията за социално подпомагане създаде условия за достъпно обучение на
децата с увреждания, настанени в специализираните институции, както и достъп до
образователната система на децата с увреждания, настанени в специализираните
институции. От настанените през 2009 г. деца в домовете за деца с
увреждания:посещаващи детска градина - са 9 деца; посещаващи основно/начално
училище - 117 деца; посещаващи помощно училище - 344 деца и младежи;
посещаващи С О У /Специализирано у-ще/ - 29 деца и младежи.
През учебната 2007/2008 г. в детски градини и училища интегрирано се обучават
5573 деца, а през 2008/2009 г. - 7 351 деца се обучават с помощта на 933 ресурсни
учители. От съществено значение е фактът, че броят на децата в специалните училища
значително намалява - през 2001/2002 учебна година учениците в специалните
училища са 17 563, а през учебната 2007/2008 г. - 7 657.
Независимо от успехите на интегрираното обучение, наблюденията върху
резултатите от дейността на Експертните комисии за педагогическа оценка ( Е К П О )
през изминалите няколко години, както и оценката на процеса на включване на децата
със специални образователни потребности в общообразователна среда показват, че е
необходима екипна работа за създаване на подкрепяща среда в детските градини и в
училищата за усъвършенстване на методологията и модела на оценката на
образователните потребности на децата с увреждания и насочването им към
общообразователни училища.
Проведена бе среща с еврокомисаря по правата на човека г-н Хамемберг, на
която бяха обсъдени въпроси, засягащи изпълнението на дадените от Комитета
препоръки за гарантиране правото на децата с увреждания на качествено образование и
насоките за по-нататъшните действия.
В Агенция по заетостта продължава действието на програма „Учители за деца с
увреждания" до изтичане срока на трудовите договори на наетите по програмата
учители. Основната цел на програмата е осигуряване на заетост в резултата на
подходящо обучение на безработни учители и реализиране на техния преподавателски
потенциал чрез ангажирането им с обучение, социална интеграция и повишаване на
образователното равнище на деца с различни увреждания. Чрез програмата се
осигуряват условия за равен достъп на всяко едно дете с увреждане до качествено
образование, професионално ориентиране и професионална подготовка. Осигурява се
обучение на безработни учители за придобиване на знания и умения за работа с деца с
различни увреждания, както и за подготовка на децата за включване в образователния
процес, за подпомагане самоподготовката им и др. На безработните учители се
осигурява заетост по трудово правоотношение по Кодекса на труда на пълно работно
време за срок не по-малък от 12 месеца, но в рамките до 36 месеца. За реализация на
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програмата през 2009 г. са осигурени средства в размер на 9 274 лв., чрез които се
обезпечава заетостта на наетите на работа двама учители през предходни години.
През 2009 г. са работили 2 лица (устроени на работа по програмата през
предходни години), като през периода са се обучавали 3 деца от целевата група.
Изразходваните средства са в размер на 9 173 лв.
Продължава изпълнението на политиката за всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение. В системата на училищното образование и предучилищното
възпитание са осъществени редица дейности за прилагане на политиката за
интегрирано образование, както и осигуряване на достъп. В резултат на реализираните
дейности значително е повишен броя на интегрираните деца и ученици със специални
образователни потребности в детските градини и училищата. По данни на ресурсните
центрове към месец декември 2009 година в детските градини и училищата се обучават
интегрирано 8 551 деца и ученици със специални образователни потребности. Това
представлява 16,3 % увеличение на броя на децата и учениците със специални
образователни потребности, които се обучават интегрирано, спрямо децата и учениците
със специални образователни потребности, които са се обучавали интегрирано през
2008 година.
Успешно функционират създадените през 2006 година 28 ресурсни центъра за
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни потребности. Специалистите в ресурсните центрове имат
ключова роля за интегрирането на децата и учениците със специални образователни
потребности в общообразователния процес и за гарантирането на правото им на
достъпно и качествено образование. През 2009 година към ресурсните центрове са
назначени 1 087 ресурсни учители, психолози, логопеди и рехабилитатори на слуха и
говора. Това съставлява 16,5% увеличение на броя на ресурсните учители и другите
специалисти спрямо тези през 2008 година.
В последните три години е осъществен интензивен процес на оптимизиране на
мрежата от специални училища и обслужващи звена: закрити са 43 специални
училища, от които през учебната 2008/2009 година са закрити 5 специални училища - 2
помощни училища (за ученици с умствена изостаналост) и 3 оздравителни училища.
Рязко е намален броят на помощните училища - от 76 през учебната 2003/2004 година
до 53 през учебната 2008/2009 година. Учениците от закритите специални училища за
деца със специални образователни потребности в по-голямата си част са насочени към
интегрирано обучение в общообразователни училища с ресурсно подпомагане. Броят
на децата, които са се обучавали през учебната 2008/2009 година в специалните
училища за деца със специални образователни потребности е 4 607.
В 2 училища за деца с нарушено зрение са се обучавали 316 деца. В 3 училища
за деца с увреден слух - 553 деца. В 53 помощни училища (за деца с умствени
увреждания) - 3 738 деца.
Министерството на образованието, младежта и науката осигурява обучението на
децата в задължителна възраст, които са настанени в специализираните институции за
деца. Екипите за комплексно педагогическо оценяване към регионалните инспекторати
по образованието извършват първично оценяване на образователните потребности на
децата и ги насочват към обучение в общообразователни училища или в специално
училище. За децата с тежки и с множество увреждания от домовете за деца с умствена
изостаналост обучението може да се организира и в самия дом с помощта на ресурсни
учители или с помощта на учители от най-близкото специално училище. В таблицата са
представени учениците от домовете за деца (специализираните институции), които се
обучават интегрирано или в специални училища по данни на регионалните
инспекторати по образованието.
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От 1 165 деца, които са настанените в домове за деца с умствена изостналост,
743 подлежат на обучение, като 71 от тях се обучават интегрирано в детски градини,
общообразователни и професионални училища. 351 в специално училище, 226 в самия
дом. О б щ и я брой ученици от домове, които се обучават интегрирано и в специални
училища е 648, което се равнява на 87,2%.
От общ брой 105 деца в домове за деца с физически увреждания, на обучение
подлежат 74 от тях, 7 се обучават интегрирано в детски градини, общообразователни и
професионални училища, 58 в специално училище, а 9 в самия дом. О б щ и я брой
ученици от домове, които се обучават интегрирано и в специални училища е 74, което
се равнява на 100 %.
От 1 107 деца, които са настанените в домове за деца лишени от родителска
грижа, 950 подлежат на обучение, като 582 от тях се обучават интегрирано в детски
градини, общообразователни и професионални училища, 286 в специално училище, 20
в самия дом. О б щ и я брой ученици от домове, които се обучават интегрирано и в
специални училища е 888, което се равнява на 93,5 %.
От общо 2 377 деца, които са настанените в домове за деца с умствена
изостаналост, домове за деца с физически увреждания и домове за деца лишени от
родителска грижа, 1 767 подлежат на обучение, като 660 от тях се обучават
интегрирано в детски градини, общообразователни и професионални училища. 695
деца се обучават в специално училище, 255 в самия дом от учители на съответното
специално училище или от ресурсни учители. Общият брой ученици от домове, които
се обучават интегрирано и в специални училища е 1 610, което се равнява на 91,1%.
За учебната 2008/2009 година в община Пазарджик са обхванати 68 деца със
специални образователни потребности ( С О П ) в училищата и 13 в детските заведения.
На всички деца е осигурена работа с ресурсен учител. Ресурсните учители са със
специалности, съответстващи на нормативните изисквания и периодично минават
текуща квалификация. Двадесет детски учителки са преминали обучение за работа по
интегриране на деца със С О П . В О б щ и н а Пазарджик има 15 учебни заведения, в които
са оборудвани и обзаведени ресурсни кабинети за работа с 98 деца със С О П .
Кабинетите разполагат с дидактични материали за деца с различни потребности, като
например: компютър - игра, домино, мозайка, пъзел, кутия-игра, магнитна дъска за
писане, кубчета, топки за терапия, игра помагало, специални учебници, шаблон азбука,
букви, тетрадки и др. Всички материали са изработени от екологични материали, като
например дърво. В тези кабинети работят 23 ресурсни учители със различни
специалности, в зависимост от потребностите на децата.
Б А Л И З създаде устойчив модел на превенция на насилието в училища при деца
със специални образователни потребности като проведе обучения и консултации в 12
училища от градовете Хасково и Пазарджик, регионални семинари в Пзарджик, Варна
и Стара Загора. Организацията реализира 10 проекта, които са насочени към превенция
на насилието спрямо деца със С О П , финансира 22 проекта за отглеждане на детето в
семейство, подпомогна извеждането на деца от Д Д М У И - с. Могилино и с. Петрово.
Като част от проекта „Съюзът на инвалидите в България - модерна европейска
организация, коректив и партньор на местната администрация", през 2009 г. са
проведени 9 регионални срещи с 89 участника, на които са представени
информационни материали за възможностите на хората с увреждания и за добрите
европейски практики за интегрирано обучение на деца с увреждания. За изграждане на
положителни нагласи към интегрираното обучение в различните общности - учители,
ученици, родители и деца е проведена застъпническа кампания, като един от етапите от
обучението на 500 доброволни сътрудници за практическо разработване на модели за
качествени услуги в масовите училища и ресурсните центрове за деца с увреждания.
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Последователно са проведени застьпнически кампании в Перник - „Децата с
увреждания и тяхното интегрирано обучение", в Силистра - „Достъпност на
училищата" и виртуални кампании по време на други семинари в Казанлък, Смолян и
Търговище. Резултатите от кампаниите са предоставени на регионалните инспекторати
на М О М Н и на общинските съвети. В 3 общини кампаниите са били предшествни от
мониторинг в местни училища.
През 2009 година Националното сдружение на общините в Република България
акцентира върху активното осигуряване на подкрепяща среда за обучението и
възпитанието
на
децата
със
специални
образователни
потребности
в
общообразователните училища и детските градини, както и създаване на условия за
интегрираното им обучение. Дейността е изпълнена в общините Пловдив, Долна Баня,
Ивайловград, Панагюрище, Свилинград, Алфатар, Бяла Слатина, Балчик, Берковица,
Бойчиновци, Бургас, ВеликоТърново, Велики Преслав, Велинград, Ветово, Видин,
Враца, Вълчи дол, Вършец, Горна Малина, Годеч, Димово, Долни Дъбник, Дряново,
Етрополе, Исперих, Казанлък, Карнобат, Кирково, Костенец, Кубрат, Лом, Малко
Търново, Марица, Мизия, Момчилград, Мъглиж, Опан, Пазарджик, Перник, Пловдив,
Провадия, Радомир, Русе, Сандански, Свищов, Своге, Стралджа, Тетевен, Троян, Трън,
Чипровци, Чирпан.
Съюзът на слепите в България, чрез структурите си в страната издирва деца със
зрителни увреждания и установило контакт с техните семейства като ги подпомагат в
избора на специализирана или интегрирана учебна среда. На учащите се предоставя
безплатно брайлова хартия, дискове или касети за записване на преподавания материал.
Проведени са информационни кампании за промяна в обществените нагласи.
За специализираните училища за деца със зрителни увреждания „Луи Брайл"София, „Проф.Иван Ш и ш м а н о в " - гр.Варна и двадесет и шестте ресурсни центъра към
Министерство на образованието, младежта и науката, подпомагащи децата със
зрителни увреждания в интегрирана форма на обучение са били записани 1 500 часа на
60 диска художествена литература, изучавана от първи до дванадесети клас.
Със съдействието на Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) са
интегрирани 5 деца със специални образователни потребности , за които е вложен
огромен ресурс от време на специалисти и с изключителна съпротива от страна на
училищата да приемат АР Д Е , като партньор в интеграционния процес. През 2009 г. е
направено изследване сред родителите членове на АР ДЕ за нагласите за интегрираното
образование. Резултатите са представени на 28-мия Световен конгрес по епилепсия.
Проведен е обучителен семинар с регионалните представители и специалистите,
психолози, социални работници по места за работа по случай, метод по който
организацията работи от 1998 г. съвместно с програмата „Клинична социална работа"
към Нов Български университет. В Софийския университет съвместно с невролог е
направена прожекция на филм, предоставен от Националната британска асоциация по
епилепсия и са изнесени 10 лекции за период от две години в програмата за фамилна
терапия. Създадени са екипи, които провеждат супервизия на специалистите, работещи
с децата. Консултирани за интегрираното обучение са 50 деца в общообразователните
училища. С помощта на А Р Д Н С са интегрирани 78 деца със С О П и са консултирани 12
родители на деца с увреждания.
Направление 2. В сферата на висшето образование
За актуализиране на учебните планове във всички педагогически специалности
във висшите училища с оглед повишаване на квалификацията за работа с младежи със
специални образователни потребности е изпратено писмо на министъра на
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образованието, младежта и науката до ректори на висши училища, в които се обучават
бъдещите учители, с което ректорите са приканени да предприемат спешни действия за
промяна в учебните планове и включване на учебни дисциплини от учебната 2010/2011
година в базовото образование за студентите, които ще придобият учителска
правоспособност, насочени към подготовката им за провеждане на качествен
образователно-възпитателен процес на децата и учениците със специални
образователни потребности в детските градини и училищата.
Съюзът на инвалидите в България е предоставил информация и консултации на
284 младежи и девойки с увреждания за облекченията, които могат да ползват при
кандидатстване и по време на обучението във висши училища. Организацията се е
застъпила пред ръководствата на В У , на средни и основни училища за решаване
конкретни проблеми по 37 сигнала от учащи се с увреждания и родители на деца с
ограничена възможност за социална интеграция. Съюзът на слепите в България за 2009
година е осигурил стипендии на 150 студенти във ВУ.
По оперативна цел 4. „Осигуряване на комплексна медицинска и социална
рехабилитация, п о м о щ н и средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия"
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания ( З И Х У ) и Правилника за
неговото прилагане ( П П З И Х У ) паричните средства, отпуснати за целеви помощи за
предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и
съоръжения или за ремонта за тях се превеждат от Агенцията за социално подпомагане
по сметката на лицата, осъществяващи дейност при условията и по реда на Наредба №
2, съгласно чл.35, ал.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.. За 2009 г. са
изплатени 47 395 767 лв. за медицински изделия и помощни средства, приспособления
и съоръжения ( М И и П С П С ) . За разплащане през 2010 г. остават 10 784 816 лв. от 2009
г. За 2008 г. са изплатени 47 842 597 лв. за МИ и П С П С .
Извършена бе нормативна промяна в модела на медицинската експертиза на
работоспособността, с цел осигуряване на оптимални срокове, достъпност и
компетентност при освидетелстването на хората с увреждания, чрез Закона за здравето,
Наредба за медицинската експертиза на работоспособността и Правилника за
устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на
работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
От Национален осигурителен институт за "Осигуряване на комплексна
медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия" относно предоставените трансфери от Н О И на
М Т С П за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл.11, ал.1, т.2 буква"в", чл.12,
ал.1, т.4 и чл.13, ал.1, т.З и чл.26, т.4 от К С О са отчетени за 2009 година 2 507 436. За
2008 година разхода е2 131 418 лева.
Членовете на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите ( С В В П )
ползват почивната база и балнеосанаториумите на М В Р в съответствие със Закона за
Военноинвалидите и военнопострадалите и Правилника за неговото прилагане.
Съюза на слепите в България, предоставя на нуждаещите се помощни
технически средства - говорящи и брайлови часовници, говорящи апарати за измерване
на кръвно налягане, пулс и телесна температура, брайлови помагала по математика,
рисуване, помощни средства за бита, лупи, пособия за писане на Брайл, бели бастуни,
тактилни игри за свободното време и други.
За осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация през 2009
г. ръководството на НС на Т П К разработи цялостна програма за рехабилитация и отдих
на хората с увреждания от Т П К И . Тази програма е реализирана в почивните бази на

16

Съюза, които предлагат необходимите за целта условия, а именно: Националния
профилактично-възстановителен център „Жеравна", гр. Банкя; хотел „Ропотамо", гр.
Приморско; както и хотел „Люляк", Старозагорски минерални бани. Комплексната
програма за рехабилитация и отдих се извърши под контрола на лекари и
рехабилитатори за постигане на максимално подобрение на лицата с увреждания. На
всички обхванати от програмата 330 лица от Т П К И на място бяха извършени
профилактични прегледи от лекари специалисти. За реализиране на програмата бяха
използвани собствени и бюджетни средства.
По оперативна цел 5. „Разширяване възможностите за трудова заетост
при хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване на
подходящи работни м е с т а "
Съгласно Закона за държавния служител органите по назначаване се задължават
да определят 1 на сто от длъжностите, определени за заемане по служебно
правоотношение от съответната администрация за заемане само от хора с трайни
увреждания. Администрациите с длъжности по служебно правоотношение от 26 до 100
служители, се задължават да наемат 1 служител с трайно увреждане. Администрациите
с длъжности по служебно правоотношение до 25 служители, нямат задължение да
наемат лица с трайни увреждания. Назначаване на хора с трайни увреждания като
държавни служители се извършва чрез централизиран конкурс или чрез отделни
конкурси само за хора с трайни увреждания.
Централизираният конкурс се провежда най-малко веднъж годишно от
Института по публична администрация (ИПА). Органът по назначаването използва
резултатите от проведените централизирани конкурси и подава заявление до И П А за
предоставяне на данни за успешно представилите се кандидати. Това създава единни
критерии за подбор и назначаване на хора с трайни увреждания и спестява време,
финансови и човешки ресурси. Органите по назначаване се задължават да обявяват
конкурси за хора с трайни увреждания, поне веднъж на 4 месеца, когато след
провеждане на конкурс няма одобрен и назначен кандидат на определената за хора с
трайни увреждания длъжност. От своя страна, органите по назначаване се задължават
за осигурят адаптирана работна среда за работа на хората с увреждания.
През отчетния период в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма бяха определени и заети съответно 11 (единадесет) длъжности по служебно
правоотношение за хора с трайни увреждания и 5 (пет) работни места, подходящи за
трудоустрояване на лица с намалена работоспособност по трудово правоотношение, от
които две за хора с трайни увреждания. Посочените действия бяха предприети в
изпълнение на приетите през 2008 г. изменение в Закона за държавния служител, с
които бе въведена квота за назначаване на лица с трайни увреждания като държавни
служители в администрацията. Законодателните промени се основават на социалния
подход към хората с увреждания и приемането им като граждани с равни права.
Във връзка с реализирането на Националната програма за заетост и
професионално обучение на хора с трайни увреждания през изминалата година бе
извършен одит от Сметната палата. В резултат от направените препоръки на Сметната
палата през 2009 г. бе подписано Рамково споразумение между Агенция за хората с
увреждания, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, с оглед
подобряване на координацията и взаимодействието във връзка с реализацията на
мерките и програмите на активната политика на пазара на труда.

17

Една от основните функции на Агенцията за хора с увреждания е осигуряване
на заетост на хора с увреждания в обичайна работна среда за преодоляване на
социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото. Работодателите
могат да кандидатстват пред Агенцията за хората с увреждания ( А Х У ) за отпускане на
средства за покриване на разходи по разкриването на работни места за лица с трайни
увреждания по три компонента:
1. За осигуряване на достъп до работното място;
2. За приспособяване на работни места;
3. За оборудване на работни места.
През 2009 година в А Х У за финансиране постъпват общо 54 проекта. От тях са
одобрени 20 проекта и се сключени договори с 20 работодатели, а 23 лица с трайни
увреждания са наети в обичайна работна среда, за срок не по-кратък от 36 месеца.
Общата субсидия, предоставена от Агенцията през годината е в размер на 139 144,17
лв. От одобрените проекти 2 са на общини, 1 е на дирекция „Социално подпомагане", 1
на областна администрация и 16 - на частни работодатели, вкл. и от неправителствения
сектор.
През периода са извършени 161 бр. проверки на територията на страната за
установяване изпълнението на поетите ангажименти по тази мярка. За установено
частично неизпълнение са предявени за доброволно плащане санкции в размер на
7416,34 лв., които за платени в указания срок.
Ежегодно Агенцията за хората с увреждания предоставя средства на
специализирани предприятия за хората с увреждания по бизнес проекти и проекти,
насочени към подобряване на условията на труд в тези предприятия, съгласно чл. 28,
ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 20 от Правилника за
прилагане на З И Х У . През 2009 г. в Агенцията за хората с увреждания са постъпили 56
проекта и са сключени 31 договора със специализирани предприятия за хората с
увреждания по проекти със социална и стопанска насоченост на обща стойност 1 440
028 лв. В резултат на това, са подобрени условията на труд на 1 478 лица, от които 790
са хора с увреждания работещи в тези предприятия. Технологично са обновени 9
специализирани предприятия и кооперации.
През 2009 г. са извършени общо 111 проверки в специализирани предприятия и
ооперации по изпълнение на поетите задължения.
За установено частично неизпълнение на договорни задължения, са предявени за
доброволно плащане и са платени в указания срок общо 5 784.60 лв. от 11 бр.
организации. За всички останали е констатирано изпълнение на договорните
задължения. През 2009 г. в Агенцията за хората с увреждания постъпват 104 проекта на
хора с увреждания, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност. Проведени
са два конкурса и одобрените проекти, отговарящи на условията на чл. 31 от З И Х У и
чл. 19 от П П З И Х У са 37. Броят на хората с увреждания, които стартират самостоятелна
стопанска дейност са 37. Общата стойност на отпуснатата през 2009 г. субсидия е 507
065,28 лв. За повишаване на интереса към програмата от страна на хората с
увреждания, значителна роля има А Х У , която използва различни форми на
представяне на програмата. Освен ежедневните консултации давани от експертите на
А Х У на желаещите да кандидатстват по програмата хора с увреждания, е излъчено и
телевизионно предаване за дейностите по програмата, с участие на финансирани от
А Х У хора с увреждания - канал ТУ7.
През 2009 г. са осъществени 138 бр. проверки за установяване изпълнението на
проектните дейности по тази мярка. За установено частично неизпълнение на
договорни задължения са предявени за доброволно плащане и са платени в указания
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срок, санкции в размер на 2 633,65 лв. от 5 бр. организации. За останалите е
констатирано изпълнение на поетите задължения.
Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания на
Агенция по заетостта е изградена на принципите за равнопоставеност между хората,
пълноценното им участие в трудовия процес и правото им на по-достоен живот.
Програмата започва действието си през 2003 г., обявена за европейска година на хората
с увреждания и продължава успешно да се реализира във всички общини на страната.
Основна цел на програмата е подобряване пригодността за заетост и
осигуряване на заетост на безработни хора с трайни увреждания или преминали
успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, за преодоляване на
социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.
Програмата се реализира в два компонента - „Обучение" и „Заетост":
• Програмата предоставя възможност за осъществяване на мотивационно
обучение за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, обучение
за придобиване на професионална квалификация и обучение за придобиване на
ключови компетентности. Обучението се организира в съответствие със специфичните
особености на уврежданията на безработните и с идентифицираните потребности по
професии на работодателите, които могат да разкрият работни места за безработни с
трайни увреждания. На лицата, включени в обучение за придобиване на професионална
квалификация, се осигуряват средства за стипендия, за срока на обучението. За
безработните, които участват в курсове, провеждани в други населени места, различни
от местоживеенето им, се осигуряват средства за транспорт и квартирни за срока на
обучението.
На безработните, включени в програмата, се осигурява заетост на пълно или
непълно работно време за срок не по-малък от 36 месеца. Безработните, отговарящи на
условията на програмата се назначават към областни и общински администрации и
общински предприятия, дирекции „ Социално подпомагане, дирекции „Бюро по труда",
частни и/или държавни предприятия, други фирми и институции, юридически лица с
нестопанска цел, както и специализирани предприятия и кооперации.
За реализация на програмата през 2009 г. са планирани средства в размер на 8
779 087 лв. за заетостта на 2 937 безработни лица с трайни увреждания.
През 2009 г. по програмата е осигурена заетост на 2 944 лица. През периода
януари - декември 2009 г. средномесечно са работили 2 741 лица (вкл. лица, устроени
на работа по програмата през предходни години). Изразходваните средства са в размер
на 8 450 761 лв.
Реализираните мерки са насочени към насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица с трайни увреждания по реда на Закона за насърчаване на заетостта
(чл.36, ал.2 и чл.52 от ЗНЗ). Агенцията по заетостта реализира различни насърчителни
мерки за заетост и обучение, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ), ориентирани към конкретни целеви групи на пазара на труда - безработни
младежи, продължително безработни, хора с увреждания, безработни жени, хора над
50-годишна възраст и др. Значителна част от тези инициативи са насочени към
разширяване на възможностите за трудова заетост на хората с увреждания. През 2009 г.
по тези насърчителни режими е предвидено следното:
За наемане на безработни лица с трайни увреждания до 29 годишна възраст
включително военноинвалиди, както и младежи от социални домове, завършили
образованието си (чл.36, ал.2 от ЗНЗ) - осигуряване на заетост общо на 203 лица.
Планираните средства от Държавния бюджет са в размер на 268 418 лв.
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През 2009 г. е осигурена заетост на 203 младежи с трайни увреждания.
Средномесечно са работили 186 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната
година). Изразходваните средства са в размер на 267 129 лв.
За наемане на безработни лица с трайни увреждания (чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗНЗ) осигуряване на заетост общо на 2 084 лица. Планираните средства от Държавния
бюджет са в размер на 3 041 363 лв.
През 2009 г. е осигурена заетост на 2 086 лица с трайни увреждания.
Средномесечно са работили 1 476
лица (вкл. лица, устроени на работа през
предходната година). Изразходваните средства са в размер на 2 998 925 лв.
За насърчаване развитието на собствен бизнес от лица с намалена
работоспособност е разработена
Програма „Кредит без лихва за хора с
увреждания". Основната цел на Програмата е осигуряване на равнопоставеност и
създаване на условия за социално-икономическа интеграция на хората с увреждания,
чрез повишаване на конкурентноспособността им, формиране на предприемаческа
нагласа за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес. Програмата е насочена към
хората с намалена работоспособност, защитили бизнес-проект и получили кредит чрез
Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране" при Министерството на труда и
социалната политика. За реализация на програмата през 2009 г. са осигурени средства в
размер на 380 700 лв. за възстановяване на лихвата по кредита на 285 лица с намалена
работоспособност.
През 2009 г. на 307 лица с намалена работоспособност са възстановени лихвите
по одобрен кредит по Проект „ Г Ф М " , като изразходваните средства са в размер на
352 886 лв.
През 2009 г. Съюзът на инвалидите в България е оказал съдействие на 144 лица с
увреждания за разясняване условията за наемане на търговски обекти на пазарите в
общините, от които само в столицата са 45. Оказано е съдействие на Столична община
при изготвяне на Наредба за условията за извършване на търговска дейност амбулантна търговия и Наредба за пазарите.
В резултат на сътрудничеството на С И Б с Българската търговско-промишлена
палата, К Н С Б и НС на работодателите за насърчаване на работодателите да наемат
хора с увреждания, Съюзът стана партньор на Институт за социално международно
сътрудничество (1СО81) по „Пилотната програма за подкрепа на социалната и
професионалната интеграция на хората с увреждания". Повече от 20 проекта за
осигуряване на заетост са реализирани съвместно с общините и фирмите, като броят на
новоназначените хора с увреждания достига 53. След промяната в Закона за държавния
служител са назначени на работа 12 лица с увреждания.
Съюзът на слепите в България осигурява работа в своите структури, по трудов
договор на 48 работници и служители със зрителни увреждания и 5 с други
увреждания. На граждански договори в Сдружението работят 109 лица със зрителни
увреждания. В специализираните предприятия „Успех", регистрирани в Агенцията за
хората с увреждания, намират трудова реализация 117 незрящи граждани и 18 с друг
вид увреждане. В обичайна икономическа среда, с подкрепата на Съюза на слепите в
България е осигурена трудова заетост на 392 лица с намалена работоспособност от 71
до 100 %.
Чрез Асоциацията на родители на деца с епилепсия нововключени в обучение и
заетост са 3 безработни лица с трайни увреждания. От тях двама са младежи и една
майка с увреждане, на дете с увреждане. 5 лица са наети да работят в обичайна работна
среда.
Квалификацията на персонала на Трудово-производителната кооперация на инвалидите
( Т П К И ) е приоритетна задача за системата на НС на Т П К . Ежегодно се изготвя План-
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програма за курсовете и дейностите, които ще се проведат през съответната година за
квалификация на персонала. Ежегодно в разни форми на квалификация се обхващат
над 200 души. През 2009 год. са проведени 6 курса на национално ниво с участието на
192 души. Тематиката, по която са обучавани е съставена в съответствие с
променящата се динамична пазарна среда. През 2009 г. 13 служители на Т П К И
завършват едногодишен курс за придобиване на професия „Икономист информатик".
Обучението им се проведе по проект „Повишаване на административния капацитет на
кооперациите от системата на НС на ТПК". На всичките тези 13 обучени лица е
издаден държавен сертификат за придобитата професия от Ц П О към НС на Т П К , който
е лицензиран от Н А П О О .
Освен на национално ниво чрез Ц О Н О към НС на Т П К , квалификация по
определени въпроси се извършва и от РС на Т П К в гр. Варна, гр. Бургас, гр. Ст.Загора,
гр. Благоевград и др.
В Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране от 7 членен колектив
на трудов договор 2-ма са хора с увреждане.
Със съдействието на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
са наети хора с увреждания както следва: в Разлог - 5, в Ловеч - 8, в Перник - 2, във
Видин - 6, в Стара Загора - 3 и в Пловдив - 3.
По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в
общността. Развитие на алтернативните ф о р м и на услуги"
Продължава развиването на дневни форми за извършване на социални услуги
като дневни центрове, рехабилитационни центрове и др. Изграждат се и дневни форми
като междуселищни центрове с оглед задоволяване потребностите на хората с
увреждания от малките населени места, където не е ефективно или е невъзможно
самостоятелното развитие на подобни структури. Агенцията за социално подпомагане
усъвършенства схемите за предоставяне на услугите личен асистент и социален
асистент в национален мащаб.
Националната програма „Асистенти на хора с увреждания", чиято цел е
предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни
самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални
асистенти през 2009 г. беше допълнена и надградена с реализирането на проекти по
схеми за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси". В процес на изпълнение през 2009 г. бяха следните схеми:
- Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВС 051Р001/07/5.201 01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и
„Домашен помощник" - фаза 1, по която са изпълнени 108 договора. Броят на
потребители на социалната услуга „Социален асистент" е 2 037, а наетите за
предоставяне на услугата са 1 092 социални асистенти. Получили услугата „Домашен
помощник" са 3 490 потребители, а наетите домашни помощници - 1 482.
- По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВС051РО001/5.201 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен
помощник" - фаза 2, към 30.09.2009 г. са стартирали дейност 140 проекта. С
реализирането им се осигурява предоставянето на социални услуги на 1430
потребители от 675 лица, наети като социални асистенти и домашни помощници.
- Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВС
0051РО001/07/5.2-02 „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент" за
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хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора" - фаза1 приключи през
месец септември 2009 г. Преки потребители на услугата „Личен асистент" са 4 041
лица, обслужвани от 4 153 лични асистенти. Разработени бяха механизми и стимули за
Н П О , с оглед поемане на държавни и общински функции в областта на социалните
услуги, на основата на търгове и конкурси за финансово и материално обезпечаване на
съответните проекти. Проведени бяха 87 конкурса от общински администрации,
съвместно с представители на А С П за възлагане управление на социални услуги в
общността на Н П О . Възложени бяха 88 управления на социални услуги в общността от
неправителствени организации.
Предприети бяха мерки за подобряване качеството на грижа и прилагане на нови
стандарти за грижа в специализирана институция чрез прилагане на индивидуален
подход. Подобряване качеството на предоставяната грижа, кадрово обезпечаване със
специализиран персонал, чрез въвеждане и изпълнение на стандарти за численост на
персонала по видове социални услуги.
През 2009 г. с увеличаване размера на средствата по Единните разходни
стандарти по видове домове се създаде възможност за прилагане на индивидуален
подход за различни видове целеви групи, потребители на социални услуги.
Проведени бяха обучения с цел развитие уменията на персонала за прилагане на
индивидуален подход към потребителите на социални услуги:
- работни срещи с директорите на 30 дома за стари хора;
- проведено обучение на медицинския персонал от 28 Дома за възрастни хора с
умствена изостаналост на тема: „Медико-социални грижи за хора с умствена
изостаналост". Обучени 42 медицински специалисти;
- разработване на 28 бр. карти на области с предоставяните в тях социални
услуги за възрастни хора в специализирани институции и в общността с цел
последващо планиране на нови социални услуги, съобразени с реалните потребностите
на местните общности;
- с цел установяване изпълнението на стандартите и критериите за социални
услуги бяха изготвени анализи по видове домове за възрастни хора с увреждания и
предприемане на мерки за подобряване на грижата за хората, живеещи в
специализираните институции;
- Разработен и утвърден „План за реформиране на специализираните
институции за възрастни хора с увреждания 2010 - 2011 г..
Във връзка с дейността насочена към създаване на система за непрекъснато
обучение и повишаване квалификацията на персонала в специализираните институции
за деца и за хора с увреждания с оглед прилагане на съвременните стандарти за
медицински и социални грижи, бе повишена квалификацията на персонала за
предоставяне на качествени грижи на хората със специфични увреждания.
- През 2009 г. приключи започналия две години по-рано обучителен семинар по
програма „Детето и неговите симптоми", организиран и проведен от асоциация „Дете и
пространство" съвместно с френската организация „Лекари на света". Семинарът беше
насочен към специалистите, работещи с хора с увреждания. Обучението беше оценено
от участниците, като полезно за тяхната работа.
- Реализиране на план за обучение на териториалните структури на А С П и
общинските администрации през 2009 - м.януари (Видин, Враца и Монтана). През м.
Февруари (В. Търново, Русе, Разград и Търговище), м. март (София-град, Софияобласт и Перник), м. април (Габрово, Ловеч и Плевен).
През 2009 г. изградената и прилагана от Държавна агненция за закрила на детето
система за мониторинг на грижите за деца включва няколко компонента:
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1. През септември 2009 г. в съответствие с промените в Закона за закрила на
детето от същата година е изменена Наредба за критерии и стандарти за социални
услуги за деца. С това се прецизират стандартите за социални услуги, които са
насочени основно към осигуряване на качествени грижи и гарантиране сигурността и
безопасността на децата, ползващи различни видове услуги.
2. На второ място е предварителният контрол чрез въведения лицензионен
режим за доставчиците на социални услуги за деца.
3. Следва последващият контрол за спазването на стандартите за социални
услуги за деца.
4. Изградена и функционираща Национална информационна система, чрез която
по определена методика и утвърдени сравними индикатори, се събира аналитична и
статистическа информация,
даваща картина на състоянието,
успехите и
предизвикателствата във функционирането и развитието на грижите и услугите за деца,
както и в дейността на органите по закрила на детето.
За периода януари - октомври 2009 г. са осъществени проверки на
предоставяните социални услуги за деца и семейства на 96 лицензирани доставчици. Не
са стартирали дейност по предоставянето на услуги, за които имат издаден лиценз от
Д А З Д , 21 доставчици - почти една трета от общия брой проверени. До 30.10.2009 г. са
извършени 125 проверки по сигнал в 36 образователни институции; 54 отдела за
закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане"; на 24 специализирани
институции за деца; 5 здравни институции; 6 доставчици на социални услуги.
През отчетния период са извършени и 40 повторни проверки в специализирани
институции с цел проследяване изпълнението на дадените задължителни предписания.
През 2009 г. е извършена първата интегрирана проверка в страната - в гр. Перник.
Основната цел на тази проверка е да се анализира на местно ниво как отделните
секторни политики гарантират спазването на правата на детето - т.е. създават ли
условия и възможности за личен избор и развитие на детето и неговото семейство.
Реализиране на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания" дейност „Социален асистент" и дейност „Личен асистент", чиято цел е предоставяне на
грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания и тежко болни самотни хора чрез
осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти.
- Брой лица, ползващи услугата „Личен асистент" - 9455 лица.
Брой лица, ползващи услугата „Социален асистент" - 2 718 лица.
Брой лица предоставящи услугата „Социален асистент" - 1 245 лица.
Изразходваните средства са в размер на 28 527 052 лв., от тях 25 914 172 лв. за
дейността „личен асистент".
Съюзът на военноинвалидите и военно пострадалите ( С В В П ) издирва самотни
военноинвалидии в тежко социално положение, които включва в програмата на МО
„Кухни „Признателност". В рамките на тази програма МО осигурявя 5 дни в седмицата
безплатен топъл обяд за социално-слаби членове на военно-патриотичните съюзи в 26
града на страната (Бургас, Банско, Благоевград, Ботевград, варна, Велико Търново,
Добрич, Дупница, Карлово, Казанлък, Кюстендил, Лом, Ловеч, Пазарджик, Плевен,
Русе, София, Сливен, Своге, Чирпан, Ш у м е н , Стара Загора, Пловдив, Ямбол, нова
Загора, Айтос). За 2009 г. от програмата са се възползвали 979 лица, от които 273 са
военноинвалиди.
Съюзът на глухите в България, чрез своите районни организации, предоставя
помощите за ползване на жестомимични преводачи по чл. 51 от П П З И Х У . За 2008
година 3 968 души са получили 188 693.50 лв, а през 2009 година 3 794 души са
получили 179 992.50 лв чрез РО такива помощи. С Г Б ежегодно предоставя от
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средствата отпуснати от Републиканския бюджет по 25 000 лв на изпаднали в крайна
нужда съюзни членове.
Съюза на инвалидите в България участва в предоставянето на целевата помощ за
придружител на трудноподвижни и тежкоболни хора, регламентирана с чл.53 на
П П З И Х У и договора между С И Б и А Х У . О б щ о в регионалните организации са
окомплектовани документите на 20 026 правоимащи лица и е изплатена сумата 699 440
лв. на 19 984 хора с увреждания, членуващи и нечленуващи в С И Б . През годината са
разгледани и удовлетворени молбите за парична п о м о щ за лечение и лекарствени
средства, необслужвани или частично обслужвани от Н З О К на 467 души с общо 63 850
лв., от които само в Столична регионална организация „Св. София" подпомогнатите са
39 човека с 19 100 лв. Материална п о м о щ под формата на хранителни продукти,
облекло, обувки и хигиенни материали са получили 55 498 хора с увреждания от
спонсори на стойност 388 052 лв. (материалната п о м о щ е остойностена приблизително
според действащите пазарни цени). Регионалната организация в Хасково поддържа
трапезария за 40 социално слаби хора с увреждания, а по проекта „Грижа в семейна
среда за самотно живеещи хора с увреждания" реализиран от Общинска организация на
инвалидите в Сливен са оказани услуги на 104 души. В Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания при РО на С И Б в Ш у м е н
са обслужени 72 души. Информационно-консултантски услуги са оказани през 2009 г.
на повече от 190 000 д у ш и само в областта на социалното подпомагане и услуги.
В резултат на активната работа на Съюза на слепите в България, към общините
Варна, Бургас, Ямбол, Тополовград, Сливен и Добрич, като делегирана държавна
дейност функционират центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със
зрителни увреждания. През изминалата година бе подготвено предстоящото откриване
на още един център в гр.София. Всички центрове за социална рехабилитация и
интеграция на хора със зрителни увреждания предлагат следните услуги:
1. Обучение по мобилност и ориентиране;
2. Работа с персонален компютър;
3. Обучение по Брайл;
4. Обучение в полезни умения;
5. Консултгации на роднини на лицето със зрителни увреждания;
6. Психотерапия, арттерапия, зрителна терапия.
Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) чрез
своите членове предоставя следните социални услуги:социален асистент в Пловдив и
Плевен; Дневни центрове за деца - в Ловеч, Русе, Дряново и Разлог.
По оперативна цел 7. „Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих,
туризъм и участие в културния ж и в о т "
Министерство на физическото възпитание и спорта финансира ученически игри
за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на
централната нервна система в единадесет (11) вида спорт, за С Ф Г Б - 154 ученика, Б П А
- 174 ученика През 2009 година е осигурено финансиране на 30 ученика с увреждания
по „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби".
Финансово са подпомогнати проекти на лицензираните спортни федерации,
развиващи спорт за хора с увреждания, както следва:
Българска параолимпийска асоциация - по програмата за развитие на спорта за
високи постижения и по програмата за спортно развитие на талантливи деца и юноши.
Спортна федерация на глухите в България - по програмата за развитие на спорта
за високи постижения.
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По Инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от М Ф В С за
постигнати призови класирания през 2009 г. и по предложение на Българската
параолимпийска асоциация и на Спортна федерация на глухите в България, са
наградени:
1. ЕП по канадска борба за хора с увреждания - 3-ма състезатели;
2. Летни Олимпийски игри за глухи - 9-ма състезатели;
3. СП по лека атлетика за хора с увреждания - 5-ма състезатели.
През 2009 година Агенцията за хората с увреждания продължава дейността си
по прилагането на утвърдената от Изпълнителния Директор на агенцията програма за
разпределение на държавна п о м о щ от А Х У по проекти на организации с нестопанска
цел, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на Агенцията. В проведения
през 2009 г. от А Х У конкурс участваха 37 неправителствени организации, а
финансираните проекти бяха 18. Общата сума на изплатената субсидия е в размер на
261 411,01 лева. Общият брой на обхванатите лица с увреждания по програмата са
4 103 лица с увреждания. 2 670 е броят на активните участници във финансираните от
А Х У мероприятия.
През периода са извършени общо 43 бр. проверки за установяване изпълнението
на проектните дейности. За установено частично неизпълнение са предявени за
доброволно плащане и платени в указания срок, санкции в размер на 2 150 лв. от 2 бр.
организации.
През 2009 година Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения е
финансирал 2 проекта за изкуство, култура и спорт на хора с увреждания, в които са
обхванати 35 лица с увреждания.
Съюзът на глухите в България (СГБ) организира от 10 до 12 ю л и 2009 г.
Национален туристически палатков събор и първенство по спортен риболов в град
Доспат, в който участие вземат над 700 членове на съюза. С Г Б печели проект
„Художествената самодейност и приложни изкуства в училищата за деца с увреден
слух" по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси - Да направим
училището привлекателно за младите хора" на стойност 27 040 лева. В дейностите по
проекта са включени 169 деца с увреден слух.
През м. ю н и в гр.Перник се провежда Третият републикански фестивал на хората
с увреждания под патронажа на кмета на общината, посветен на 20 годишния юбилей
на Съюза на инвалидите в България, с повече от 1 000 самодейци - хора с увреждания
от страната, Република Македония и Република Сърбия, финансиран от Агенцията за
хората с увреждания и спонсори.
През месец май на родопския връх „Света Неделя" край гр. Неделино се
провежда Петият национален туристически събор на хора с увреждания, съчетан с
фестивал на художествената самодейност с повече от 750 участника. През годината се
проведоха традиционните рали-шампионати в Сливен, Ямбол и Пловдив с 206
участника - водачи и навигатори, хора с увреждания.
От Съюза на слепите в България са организирани единадесет спортни клуба в
градовете: София, Кюстендил, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Ш у м е н ,
Плевен, Монтана. Те са обединени във федерация „Спорт за хора със зрителни
увреждания". През 2009 г. Съюзът на слепите в България е организирал 93 спортно
технически мероприятия по традиционни спортове: шахмат,голбал, табла, канадска
борба, спортен риболов, лека атлетика, туризъм. Общият брой на участниците в тях са
1088 незрящи. Изявяват се 430 изпълнители на певческо и инструментално изкуство. Те
са изнесли през 2009 г. 56 концерта. Взели са участие в 18 национални и регионални
фестивала и четири телевизионни предавания на локални телевизионни мрежи.
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По оперативна цел 8. „Повишаване степента на информираност на
обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна
в обществените нагласи спрямо т я х "
В съответствие с правомощията си, председателят на Държавната агенция за
закрила на детето осъществява сътрудничество и насърчава инициативите на
неправителствените организации, работещи в посока преодоляване на предразсъдъците
и нагласите в обществото към децата с увреждания. Чрез организирането и
провеждането на различни срещи, семинари, дискусии, даващи възможност за
споделяне и изразяване на позиции и мнение се повишава обществената
информираност, чувствителност и толерантност на обществото. В изпълнение на
функциите си по насърчаване на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на
детето Д А З Д поддържа партньорски отношения с неправителствените организации,
гражданските и родителските сдружения, работещи по проблемите на децата с
увреждания.
Д А З Д инициира създаването на междуведомствена работна група за
разработване на Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания,
като една от основните цели е гарантиране на правото на образование на деца с
увреждания и цялостна реформа в националната политика към децата с увреждания и
семействата им. Набелязаните проблемни области на проведената Кръгла маса,
организирана от Българския Хелзински комитет за изпълнението на препоръките за
гарантиране правото на образование за децата със специални образователни
потребности, намират конкретен израз и решение за действие в разработения от
медуведомствената експертна група проект на „Национална програма за гарантиране
правата на децата с увреждания". Тази работна група продължава работата си по
проекта на програмата.
Освен съвместното разработване на Националната програма за гарантиране
правата на децата с увреждания 2009 г. - 2013 г., Д А З Д осъществява съвместно с тях
множество прояви, насочени към промяна на обществените нагласи към децата с
увреждания. Тези инициативи, имат за цел да се ангажира общественото внимание с
проблемите на тази група деца, да се насърчат обществените усилия за преодоляване на
дискриминацията спрямо тях и да се подкрепи развитието на техния талант. Дейността
на Д А З Д включва организиране на конкурси за детско творчество, издаване на
информационни материали, популяризиране на правителствената политика, добрите
практики и чуждестранния опит в информационните си издания, в медиите и др.
Сътрудничеството с неправителствените организации се осъществява през 2009
г. и чрез Националния съвет за закрила на детето и подкрепа на проекти на Н П О за
децата. Част от членовете на настоящия Националния съвет за закрила на детето
(НСЗД) са неправителствени организации, работещи с деца с увреждания и техните
семейства като: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Сдружение
„Равен старт - 2008 г." - гр.Габрово, Фондация „Екип", Сдружение „Свети М и н а " на
деца и семейства със специални нужди, гр. Добрич; Фондация „Партньори - България".
Новото ръководство на Д А З Д предприе нов подход чрез провеждане на открит и
систематичен диалог по приоритетни въпроси с гражданското общество. От месец
октомври миналата година, Държавната агенция за закрила на детето инициира
провеждането на редовни ежемесечни срещи с представители на български
неправителствени и международни организации, работещи по закрила на децата и
гарантиране спазването на техните права. До края на 2009 година са проведени три
работни срещи. Освен с участие в съвместни инициативи Д А З Д насърчава дейността на
неправителствените организации, работещи по правата на деца с увреждания, чрез
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участие в различни форуми (семинари, конференции, кръгли маси) и оказване на
експертна помощ, подкрепа и консултиране на техни проекти.
През 2009 година регионалните представители на Агенцията за хората с
увреждания осъществяват множество срещи с Областните управители и активно
участват в създадените Областни съвети за тристранно сътрудничество, където е
поставена на фокус проблематиката на хората с увреждания, тяхната заетост,
интеграция в обществото, достъпа до предоставяните от А Х У административните
услуги до малките населени места, в общини, участието с проекти в обявените
конкурси и др. В повечето случаи дейността на новосформираните съвети е отразена в
местни медии и регионални телевизии. Поради заявения голям интерес, както и за
популяризиране на методиките за участие в обявени от Агенцията за хората с
увреждания конкурси, регионалните представители осъществиха многобройни срещи,
на които презентираха и предоставиха информация на работодателски и
неправителствени организации, държавни и общински администрации, кметства,
юридически и физически лица, възможностите за финансиране и реализиране на
различни дейности, насочени към осигуряване на заетост, пълноценна интеграция на
хората с увреждания, пречупване на обществените нагласи в обществото спрямо тях,
стимулиране на работодатели и неправителствения сектор при изпълнение на
ангажименти за хората с увреждания.
През м. януари 2009 г. бяха организирани и се състояха редица срещи между
представители на ръководството на К Н С Б , експерти на синдиката и Обединени
български майки, подкрепени от Сдружение „Св. М и н а " - семейства на деца със
специални нужди, Фондация „Движение на българските майки", Организация
„Родители на деца с увреждания от цяла България", „Майки с репродуктивни
проблеми" и др. В хода на проведените разговори бяха дискутирани редица проблеми
на интеграцията на децата с увреждания, като К Н С Б се ангажира с помощ и
инициативи в няколко направления: специализирано обучение на освободени учители
за работа с деца с увреждания; разработване на проект за изграждане на дневен център
за деца с увреждания в района на гр. София, провеждане на генетични изследвания,
като се подчертава водещата роля на Министерството на здравеопазването с
възможностите на утвърдена Национална програма за редките болест (генетични,
вродени малформации и ненаследствени заболявания). На срещите присъстват
представители на медиите.
В интернет сайта на К Н С Б и социалния портал, поддържан от конфедерацията
ллду\у.ЬаЪоиг-Ъ§.пе1: са публикувани и могат да се ползват за информация от всички
граждани материали и консултации по конкретни проблеми на хората с увреждания.
Най-често задавани въпроси са за отпускане на инвалидна пенсия и за право на добавка
за социална интеграция. Отговори на въпроси в тази област регулярно се изпращат и по
обикновената и електронната поща.
В края на 2009 г. експерти на конфедерацията започват активна работа в рамките
на съвместни срещи с представители на национално представителни организации на и
за хора с увреждания по разписване на конкретни нормативни текстове по предложен
от Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
интеграция на хората с увреждания с цел прецизиране и усъвършенстване на
законодателството най-вече в областта на социално-икономическата защита и съставът
и организацията на работа на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания.
През месец октомври 2009 г. на пресконференция К Н С Б публично огласи
становището си по Проекта на бюджет на Република България за 2010 г. (на
консолидирана основа), където в раздела за социална политика излага вижданията си
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по финансирането на двете основни системи за социална защита - социалното
осигурявани и социалното подпомагане. Категорично заявява констатацията си за
намаляване на средства в системата на социалното подпомагане, с което се поставени
под съмнение гарантирането в пълния им обхват и качество на правата на хората по
Закона за социално подпомагане, Закона за семейни п о м о щ и за деца, Закона за
интеграция на хората с увреждания и т.н., и още тогава алармира за явните сигнали за
опит за намаляване по нормативен път на някои права в тази сфера. По изчисление на
синдиката правата на около 160 000 лица с увреждания по програма „Интеграция на
хората с увреждания" са поставени под въпрос.
К Н С Б активно ангажира медиите за повишаване осведомеността на обществото
за равните възможности на хората с увреждания посредством запознаване с
предвидените мерки за стимулиране на работодателите за адаптиране на работното
място и наемане на работа на лица с трайно намалена работоспособност. Продължава
дългогодишната практика в Приемната на К Н С Б да се предоставят консултации и да се
запознават гражданите, независимо от това дали са членове или не на синдиката, по
конкретни въпроси. Хората с увреждания се интересуват предимно от правото на
трудоустрояване, трудовоправна закрила при уволнение, право на интеграционни
добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, данъчни облекчения за хора с
увреждания, мерки за насърчаване на заетостта на хора с намалена работоспособност
по реда на Закона за насърчаване на заетостта и Закона за интеграция на хората с
увреждания (процедури, ред и условия). Медиите са ангажирани посредством
разработване и публикуване на често срещаните случаи в средства за масово
осведомяване /печатни издания и Интернет/.
През месец септември 2009 г. съвместно от К Н С Б и М Т С П бе проведен семинар
със съдействието на Европейската комисия „Да премахнем различията в българското
общество". Експерти на Комисията за защита от дискриминация представиха пред
синдикалисти случаи на проява на дискриминация, установявайки, че една голяма част
от тях са насочени спрямо хора с увреждания. В повечето случаи хората със
специфични нужди са дискриминирани в областта на трудовата заетост. На семинара
присъстват и представители на медиите.
Съюзът на инвалидите в България е асоцииран член на К Н С Б , поради което
съвместната дейност е изключително интензивна в посока на работа по
законодателството и оказване на съдействие при съвместни инициативи за
организиране на обучения, в които участват членовете и на двете организации.
К Н С Б работи и участва активно при организации на благотворителни акции за
Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с физически увреждания
„Къща на игрите" в с. Дълбок дол, общ. Троян, като на неговия официален празник 24.
май и провежданите ежегодно Майски артистични празници „Балканска ябълка"
конфедерацията дарява книги, дрехи, хранителни продукти.
За деня на детето 1. ю н и всички служители на К Н С Б участваха в провежданите
благотворителни търгове, на които се продават картини, картички и др., изработени от
децата на дома в с. Дълбок дол.
Ръководството на К Н С Б чрез специализирания си департамент разработва и
представя становища и конкретни предложения в областта на законодателството за
хората с увреждания, при изготвянето на планове, стратегии и политики. Нерядко това
става и с активното съдействие и сътрудничество на представители на национално
представителните организации на и за хора с увреждания.
През 2009 г. бяха организирани 3 пресконференции, свързани със значими
прояви на Съюза на инвалидите в България и изразени становища на ръководството на
съюза по важни социални проблеми. През годината частично е реализиран технически
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проект за електронна връзка с регионалните и общински структури на С И Б . От
централно управление е изпратен писмен отговор на повече от 300 запитвания и жалби
от хора с увреждания. В централния и местния печат, и в електронните медии са
инициирани около 130 материала, в т. ч. 18 журналистически разследвания.
Всички посочени в Плана за действие цели са включени в проект „Съюзът на
инвалидите в България - модерна европейска организация - коректив и партньор на
местната администрация", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския социален
фонд. Особено внимание е отделено на подобряване на публичните услуги за хората с
увреждания чрез обучение, привличане на общественото внимание, активизиране на
публичния дебат и гражданския контрол. В проекта са взели участие 1 338 лица, които
са членове на С И Б , както и на сродни неправителствени организации, представители на
общинските администрации, на дирекциите „Социално подпомагане" и на медиите. В
рамките на проекта е разработена, след широко обсъждане
Съюзът на слепите в България разпространява Плана за действие за осигуряване
на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2009г. в собствените си структури
в цялата страна и публичното го оповестява в медиите. Проведени са срещи с
работодателите в отделни региони с цел, промяна на техните нагласи и създаване на
възможности за трудова реализация на незрящите. Провежда се кампания за дейността
на Съюза на слепите в България чрез пресконференции за медиите и чрез
разпространяване на брошури и дипляни, включващи и основни права на хората с
увреждания.
Министерството на труда и социалната политика съвместно със Съвета на
Европа проведе Международната конференция на тема „Партньорство в грижата за
децата с увреждания", която се проведе на 18 и 19 ю н и 2009 г., в Принцес Дедеман
Хотел - София. На конференцията взеха участие представители на Съвета на Европа,
независими експерти към Съвета на Европа от Норвегия и Исландия, представители от
Молдова, Босна и Херцеговина, Македония, Англия, представител на Европейската
коалиция за живот в общността, Европейската асоциация на доставчиците на социални
услуги. От България участваха експерти от държавните институции на централно и
местно ниво, ангажирани с политиката за интеграция на децата с увреждания, както и
представители на гражданското общество. Конференцията даде възможност да се
направи преглед на политиките в грижата за децата с увреждания в контекста на
международните стандарти, акцентирайки на отговорностите на органите на
национално, областно и местно ниво.
На форума участниците от Съвета на Европа набелязаха насоките в грижата за
децата с увреждания като част от мултидисциплинарните аспекти в прилагането на
Плана за действие за подпомагане на правата и пълноправното участие в обществото на
хората с увреждания: подобряване качеството на живот на хората с увреждания в
Европа 2006 - 2015. Експертите от страните от централна и източна Европа
представиха своя опит и добри практики в предоставянето на социални услуги за деца с
увреждания с цел подкрепа на техните семейства - критерии и качество на услугите. В
рамките на дискусиите по време на конференцията бяха обсъдени възможностите за
сътрудничество между държавната администрация и гражданското общество в грижата
за децата с увреждания. Бяха представени нови идеи и конструктивни предложения за
подобряване грижата за децата с увреждания в България.

29

