ГОДИШЕН ДОКЛАД
за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с
увреждания 2010 – 2011 г.
за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
С Решение по Протокол № 15 от заседанието на 21 април 2010 г. Министерският
съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с
увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение на т. 4 от Решението на Министерския съвет
е изготвен годишния доклад по изпълнението на Плана за действие за периода
01.01.2010 – 31.12.2010 г.
Планът съдържа осем оперативни цели, които са насочени към подобряване на
качеството на живота и социалната интеграция на хората с увреждания и са съобразени
с европейските тенденции за равнопоставеност. Изхождайки от мултидисциплинарния
характер на проблемите на хората с увреждания, в разделите са набелязани дейности в
различните области на рехабилитацията и социалната интеграция. По изпълнението на
плана през отчетния период е извършено следното:
Оперативна цел 1. „Създаване на адаптирана към нуждите на хората с
увреждания среда".
В Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., Народното
събрание задължава всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да
заделят средства за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания:
„Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предвиждат в рамките на
определените капиталови разходи по бюджета си за 2010 г. средства за реализиране на
енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хората с увреждания”.
Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС) на основание чл.47,
ал.1, т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта е разработило програма за
преодоляване на проблем с архитектурната достъпност до обектите на лица с
увреждания. Тя е неразделна част от Стратегията на МФВС за развитието на
материално-техническата база за физическо възпитание, спорта и социалния туризъм. В
програмата е застъпен принципа на „нерегресивния стандарт”, което означава, че
нивото на защита на хората с увреждания, вече предоставено от националното
законодателство, не се занижава при прилагането на програмата. През 2010 г. са
реализирани следните практически мерки:
На основание Наредба Н-1 от 07.02.2007 г. е осигурен достъп за хора с
увреждания до спортна зала „Стела Енева” в град Варна на стойност 49 000 лева и до
зала „Шоудаун” в град София на стойност 15 000 лева.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е
определено в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с
увреждания за 2010 – 2011 г., като непряко отговорна институция, която да оказва
методическо съдействие на професионални организации на участниците в
проектирането и строителството при провежданите от тях обучения, свързани с
прилагането на принципите и стандартите за достъпност. През 2010 г. Стартира
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изпълнение на мярка „Изграждане на външен асансьор за сградата на Службата по
геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр. Пловдив” в рамките на бюджета на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Изпълнението на тази мярка е на етап
проведена процедура за обществена поръчка, изготвен технически проект и подписан
договор за изграждане на асансьора. Предвижда се до 15.03.2011 г. асансьорът да бъде
въведен в експлоатация.
По оперативна програма „Регионално развитие” за периода от 01.01.2010 г. до
31.12.2010 г. са приключени петнадесет договора за безвъзмездна финансова помощ,
съответно по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”;
Операция 1.1: „Социална инфраструктура” и Приоритетна ос 4: „Местно развитие и
сътрудничество”; Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”.
- По договор „Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на
видинските деца” са изградени 13 броя рампи за хора с увреждания;
- По договор „Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в
Община Ловеч” са изградени 4 броя рампи за хора с увреждания;
- По договор „Обновление и рехабилитация на детска ясла No. 9 „Ален Мак”– гр.
Димитровград” е изградена една рампа за хора с увреждания;
- По договор „Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания" са
изградени 3 броя рампи за хора с увреждания;
- По договор „Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура на СОУ „Васил Левски” – гр. Ябланица и ЦДГ „Райна Княгиня” гр. Ябланица” са изградени 4 броя рампи за хора с увреждания;
- По договор „Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез
ремонт на ЦДГ „Славейче” и СОУ „Паисий Хилендарски” град Върбица” са
изградени една рампа за хора с увреждания и една вътрешна асансьорна уредба;
- По договор „Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в част от
образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно
развитие” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания;
- По договор „Устойчиво местно развитие, чрез изграждане на подходяща и
рентабилна образователна инфраструктура за учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров”
с. Селановци” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания;
- По договор „Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ
„Св.Св. Кирил и Методий”, община Димово в подкрепа на местното развитие” са
изградени една рампа за хора с увреждания и една вътрешна асансьорна уредба;
- По договор „Подобряване на местната образователна инфраструктура на община
Тутраканчрез обновяване и модернизиране на двете детски градини ОДЗ „Полет”
и ЦДГ „Славянка” и преоборудване на техните кухни” са изградени 2 рампи за
хора с увреждания.
Във връзка с изпълнение на дейност „Осигуряване на достъпност на спортните и
културните обекти за лица с увреждания” Министерството на културата е сключило
договори за изпълнение и за управление на 15 проекта по Оперативна програма
„Регионално развитие 2007 – 2013” за основен ремонт и преустройство на културни
институции (театри, музеи, галерии, училища по изкуства и култура) със задължително
условие за осигуряване на достъп за хора с увреждания. През 2010 година
Министерство на културата е подкрепило чрез допълваща целева субсидия 699 проекта
за ремонт на читалищни сгради, но поради намаления финансов ресурс, не е извършена
реконструкция на сградите за осигуряване на достъп на хората с увреждания, а само
частични неотложни ремонтни дейности. През 2011 г. са предвидени промени в Закона
за народните читалища, които касаят и проблема с поддръжката и обновяването на
сградния фонд.
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Продължава изпълнението на стартиралата през 2007 година програма за
финансиране на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни,
исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение,
която се реализира от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) и позволява в още поголяма степен интегриране на хората с увреждания в обществото. През 2010 година са
финансирани 11 проекта за осигуряване на достъп и адаптиране на 11 културни,
исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение на
стойност 294 178.75 лв. Експерти от Агенцията са извършили 29 проверки с цел
мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите.
Към настоящия момент в 62 железопътни гари се извършва транспортно
обслужване и адаптиране на железопътния транспорт към нуждите на хората с
увреждания и на лицата с намалена подвижност. През отчетсния период са изградени
следните съоръжения към гарите: 6 бр. асансьори, 26 достъпни санитаро-хигиенни
помещения, 5 помещения, обособени чакални, 7 бр. стаи за лица с намалена
подвижност и социални работници, 15 бр. рампи, 46 подхода, 2 информационни
системи, както и маркировка за хора с увреждания в предгаровите и гаровите
площадки. На 01.06.2010 г. железопътна гара Сливен е открита за обслужване на
трудноподвижни лица, придвижващи се с инвалидни колички. Превозите се извършват
с бързите влакове със задължителна резервация (БВЗР) №: 3623 и 3620 „Чайка”, в
чиито състави са включени вагони с обособени места за тези лица и инвалидните им
колички. Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез
гаровите служби на Български червен кръст в железопътните гари София, Пловдив,
Стара Загора, Бургас и Варна, както и чрез гишетата „Информация” в железопътните
гари Плевен, Червен бряг, Горна Оряховица, Ямбол, Шумен и Сливен. Обслужване се
извършва и в гара Русе, като достъпът до влака се осъществява чрез товарния асансьор
на багажната магазия. Освен с БВЗР, лица с намалена подвижност могат да пътуват и с
дизеловите и електрическите мотриси „Дезиро”, които се движат по различни
маршрути в страната. Всяка мотриса е оборудвана с подвижна сгъваема платформа за
обслужване на лица с намалена подвижност. При пътуване с тези влакове не е
необходима предварителна заявка. Обслужването на лицата с намалена подвижност
при качване и слизане от влака се извършва от превозния персонал.
През 2010 г. на гара Горна Оряховица е изградена рампа за лица с намалена
подвижност към чакалнята, изработена с еластична пътека за достъп до коловозите, а в
чакалнята са обособени стая и тоалетна. На гара Плевен е изграден специален вход с
платформа до ниво чакалня, както и с рампа за лица двигателни затруднения.
Обособени са чакалня, санитарен възел и паркоместа, достъпни за трудноподвижни
лица. На гара Крумово са изградени специализиран тоалетен възел и рампа към
чакалнята. На гара Белозем е изграден специализиран тоалетен възел, бетонов подход
към него и рампа за преодоляване на денивелацията.
На гара Твърдица е изграден специализиран тоалетен възел, понижение на първи
и втори перон за улеснено преминаване през коловоза. На гара Калояново е извършено
понижение на пероните с оглед улеснено преминаване през коловоза. На гара Зимница
са изградени бетонови подходи и рампа за преодоляване на денивелациите. На гара
Първомай са изградени рампи за достъп до билетни гишета и първи перон. На гара
Стамболийски са изградени подходи към пероните. На гари Катуница и Поповица са
изградени тоалетни и подходи към перона и чакалнята. На спирки Чешнегирово и
Садово са изградени достъпни тоалетни и подходи към пероните и чакалнята. На
спирка Кочово са изградени подходи към първи перон. На спирка Виница са обособени
паркоместа за хора с увреждания. На гарите Тулово и Асеновград продължава
изграждането на достъпни тоалетни и подходи. На гарите Търговище и Плачковци се
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изграждат рампи от първи перон към чакалнята. На гара Телиш са изградени подходи
за придвижване на лица със затруднения в придвижването. Продължава изграждането
на адаптирана за хора с увреждания тоалетна на гара Драгоман.
В административните сгради на Изпълнителна агенция Морска администрация в
градовете Русе, Варна, Бургас и Лом през отчетния период са обособени паркоместа за
хора с увреждания със съответната маркировка и са монтирани бутони за сигнализация
на входовете достъпни за хора с увреждания. В пристанищните терминали Варна –
изток и Варна – запад, административните сгради са оборудвани с асансьори за
улесняване на достъпа до административно обслужване на хора с увреждания. В
пасажерския терминал на пристанище Варна-изток са издадени подходи за
безпрепятствено преминаване през залите за митнически и граничен контрол. На
паркинга пред Морската гара са обособени паркоместа, предназначени за автомобили
на хора с увреждания. Улеснен е достъпа до ресторанта на Морската гара, където е
монтиран външен асансьор. На пристанище Бургас е осигурен достъп за хора с
увреждания до административната сграда чрез рампа, отвеждаща до асансьора за втори
и трети етаж на сградата. На пристанището в град Несебър се осъществява услугата
„обслужване на пътнически кораби", като на входовете и изходите на сградата на
Морската гара са издадени 3 рампи за придвижване на хора с увреждания за улесняване
на достъпа им до митническо, полицейско и санитарно-хигиенно обслужване. На
пристанище Лом, корабно място № 14, „пътнически понтон № 2” е издаден плавен
преход с равна настилка позволяваща достъпа на хора с увреждания до пътната
инфраструктура на община Лом. На територията на пристанище Видин е изградена
наклонена рампа с подвижна площадка за лесно придвижване на хора с увреждания.
Предприети са мерки за осигуряване на достъп на хората с увреждания при пътуването
им по въздух, като са изградени рампи, спомагателни съоръжения, отделни санитарни
възли и други, съгласно Регламент 1107/2006.
Основните приоритети на работа през 2010 г. на Гражданска въздухоплавателна
администрация (ГД ГВА) към Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията (МТИТС) са свързани с подобряване обслужването на лица
с увреждания и в тази връзка е извършено следното:
· обучение на персонала, отговорен за обслужването на тази пътници с
увреждания;
· подобряване на качествените стандарти;
· разрешаване на проблемите при резервации on-line;
· информация за правата на пътниците с увреждания под формата на видео,
брошури и пр.;
· актуализиране на интернет страните на ГД ГВА, летищни оператори и въздушни
превозвачи;
· прилагане на чл. 11 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване
експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и
съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори
по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
(Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от
1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г.), относно дизайна на нови летища и
терминали и преоборудване на самолети или проектиране на нови самолети.
Летище София в качеството си на лицензиран летищен оператор предоставя 24часово безплатно специализирано обслужване и съдействие на всички заминаващи,
пристигащи и/или транзитни/трансферни пътници с увреждания. Терминал 2 е
съоръжен със специални движещи се пътеки и асансьори за трудно подвижни лица.
Дружеството разполага със специални автомобили за транспортиране на
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несамостоятелни пътници от/до въздухоплавателните средства (амболифтове) и със
собствени инвалидни колички, които се предоставят на желаещите по заявка.
Специализираното съдействие на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност
(РRМ) се осигурява от отдел „Индивидуални пътнически асистенти" на Летище София,
в съответствие със стандартите за качество, определени в Регламент (ЕО) 1107/2006 на
Европейския парламент и на Съвета (ЕUR 1107) и Документ 30 на Европейската
конференция по гражданска авиация (ЕСАС Оос.ЗО). Подробна информация за
специализираното обслужване на пътници с увреждания е поместена на електронния
сайт на дружеството – www.sofia-airport.bg. Терминалните сгради (Терминал 1 и
Терминал 2) и предгаровите площи на Летище София са адаптирани за ползване от
лица с увреждания в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за достъпна среда
за населението, включително за хората с увреждания издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр.54 от 14.07.2009 г.), в сила от
14.07.2009 г., като:
· изградени са специализирани сервизни помещения за трудноподвижни лица;
· на обществените паркинги и пространствата пред салоните за пристигане и
заминаване са обозначени паркоместата за хора с увреждания;
· обществените паркинги и пространствата пред салоните за пристигане и
заминаване и спирките на обществения градски транспорт са оборудвани със
специални преходи, улесняващи придвижването на пътници със затруднения в
придвижването;
· салоните и предгаровите пространства са оборудвани със светещи
информационни табла, телефони за повикване на асистенти за обслужване на лица с
увреждания;
· салонът за гости „София" на Терминал 1 е оборудван с асансьор за улеснение
придвижването на хора с увреждания и несамостоятелни пътници;
· монтирани са две подвижни платформи за достъп до Терминал 1 на хора с
ограничена подвижност. На летище Горна Оряховица има подобрение в
инфраструктурата за приемане и обслужване на пътници с ограничена подвижност като
са изградени рампи, спомагателни съоръжения и отделни санитарни възли.
Относно обслужването на пътници с увреждания и пътници с намалена
подвижност на летище Пловдив е извършено следното:
Ясно са обозначени паркоместа на първа линия на паркинга, непосредствено пред
сградата на терминала;
Осигурени са пешеходни пътеки с рампи за качване и слизане от тротоарите;
Инсталирана е ясно обозначена информационна колона пред вход „Заминаващи”
за осъществяване на гласова връзка със служителите на гише информация,
позволяваща на пътника да поиска помощно обслужване без да слиза от превозното
средство;
Зоната за обслужване на пътници в терминала е изцяло на едно ниво, без стълби,
прагове и др. елементи, затрудняващи придвижването;
Всички проходи в зоната за митническа проверка, проверка за сигурност и
граничен контрол са съобразени с възможностите за преминаване на пътници с
увреждания и намалена подвижност;
Административната част на Летището на второ ниво се обслужва от асансьор,
съобразен с възможностите на пътници с увреждания и намалена подвижност;
Във всички зони на Летището има ясно обозначени тоалетни, предназначени за
пътници с увреждания;
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Летището разполага с необходимите помощни средства за обслужване на пътници
с намалена подвижност. Летището разполага с достатъчно персонал, обучен да оказва
помощ на специалните категории пътници.
Персоналът е преминал обучение в Института по Въздушен транспорт, за което са
издадени съответните сертификати;
На уеб-сайта на летището са публикувани правата на пътниците с намалена
подвижност на български и английски език, под формата на текст и видео клип,
дублиран на съответния език. (във връзка Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския
парламент и на Съвета);
На територията на летището са разположени информационни плакати с
информация за правата на пътниците с намалена подвижност, как могат да получат
повече информация или да направят оплакване относно предоставеното обслужване.
По предложение на Съюза на инвалидите в България (СИБ), съвместно с
общинските съвети и други отговорни институции въпреки затрудненията, свързани с
финансово-икономическата криза през 2010 г. са реконструирани и адаптирани 88
рампи, 39 странични перила, 24 приспособени санитарни възела, а други 127 обекта са
утвърдени и заложени в програмите за 2011 г. Сътрудници на СИБ са взели участие в
68 заседания на общински комисии за определяне на паркоместа за хора с увреждания
и в 34 заседания за осигуряване на транспортни услуги на хора с намалена подвижност.
По конкретни планове за обществен контрол при изграждане на достъпна среда в
общините работят 72 общински и районни организации от структурите на СИБ, 14
дружества и 5 клуба по интереси. В гр. Видин се реализира успешно проект за
изграждане на рехабилитационен център адаптиран за хора с увреждания. В гр.
Пловдив продължава да се изпълнява програмата за преодоляване на архитектурните
бариери, макар и силно редуцирана поради кризата. В гр. Сливен приключи
изпълнението на програмата за свободен достъп до спортните обекти, а в гр. София, гр.
Плевен и гр. Русе периодично се прави оглед за нормалното функциониране на
съоръженията и приспособленията за свободен достъп на лица с функционален
дефицит.
През 2010 г. експерти на Съюза на инвалидите в България са взели участие в
срещи и дискусии за правата на пътниците, ползващи железопътен транспорт,
организирани от Европейската комисия за защитата на потребителите и за избягване
случаите на дискриминация на пътници с увреждания, като със съдействието на СИБ
бяха разпространени материалите, публикувани от Европейската комисия.
Съюзът на инвалидите в България участва в подготвянето на становище за
приемане на допълнения и изменения на Закона за движение по пътищата и по
конкретно за новия чл. 99а. – (ДВ, бр. 54 от 2010 г.), отнасящ се за картата за паркиране
на местата определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания.
Разработва се образец на картата отговаряща на изискванията на стандартизирания
модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни
1998 г., който беше съгласуван и одобрен от МТС и МТСП, като унифициран за
страната. Продължава сътрудничеството на СИБ с „Тара-М” ЕООД – София за
преференциално обучение на хора с увреждания за водачи на МПС.
По инициатива на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения
(БАЛИЗ) е изготвена и разпространена в 500 екземпляра Конвенцията за правата на
хората с увреждания в лесен за четене формат.
Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) издава 2 пъти
годишно информационен бюлетин, с цел обмяна на информация и натрупан опит от
специалисти и родители в обучението на деца. През 2010 АРДУС издава книгата
„Глухота и билингвизъм” с автор Светослава Съева. Книгата е предназначена за
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специалисти работещи с лица с нарушен слух по въпросите на чуждоезиковото
обучение, но е полезна и за родителите.
Оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от
настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда”.
Със Закона за държавния бюджет за 2010 г. бяха осигурени 159 999 500 лева за
финансиране на социалните услуги, които са делегирана държавна дейност.
За разширяване обхвата на предоставяните услуги осигуряващи дневни грижи за
деца с увреждания през отчетния период са разкрити общо 13 нови Дневни центрове за
деца с увреждания за предоставяне на дневна и седмична грижа в страната.
Във връзка с предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания, с цел
подкрепа за отглеждане на детето в семейството са разкрити 18 мобилни центъра за
работа с деца и 38 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца.
Продължава предоставянето на услуги за родители на деца с увреждания за да им
се осигури подкрепа. През 2010 г. 38 организации са получили лиценз от Държавната
агенция за закрила на детето за предоставяне на социалната услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца”, 19 организации за предоставяне на социалната
услуга „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца”, 7 за
услугата „Социален асистент за деца”, 1 брой за услугата „Домашен помощник” и 4 за
„Личен асистент на деца”.
Продължава процесът на преструктуриране на специализираните институции за
деца с увреждания с оглед предоставяне на дневна и седмична грижа, както и други
социални услуги в общността за подкрепа на децата с увреждания и на техните
семейства. В тази връзка през месец февруари 2010 година правителството на
Република България прие Националната стратегия „Визия за деинституализация на
децата в Република България”. През 2010 година е разработен и план за действие към
Стратегията, който е приет на заседание на Министерски съвет на 24.11.2010 година.
Във връзка с осъществяването на мониторинг и контрол върху спазването на
правата на децата с увреждания и на стандартите за социални услуги за деца в
специализираните институции и във връзка с влезлите в сила от 01.10.2009 година
промени в Семейния кодекс по отношение осиновяванията са извършени 32 проверки в
32 Дома за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД) в страната и 32 проверки в
дирекции „Социално подпомагане”, на чиято територия функционират ДМСГД.
Регламентиран е престоя на децата с увреждания в ДМСГД. Проведен е мониторинг от
експерти на главна дирекция „Контрол по правата на детето” (КПД) в проверките,
организирани от главния прокурор на Република България в 21 ДДМУИ/ ДДУИ и 1 в
ДМСГД в страната. Експерти от Държавната агенция за закрила на детето са провели
30 супервизии на отдели „Закрила на детето”, от които 20 планови супервизии и 10 по
заявка. Разгледани са общо 52 случая и са дадени 35 броя методически указания.
Във връзка с осигуряването на достъп до качествени дневни грижи за деца с
увреждания, чрез разширяване обхвата и предоставяне на различни форми на дневни
грижи за деца с увреждания въз основа на проучване и планиране за местните
потребности през 2010 г. са открити 4 Дневни центъра за деца с увреждания с общ
капацитет 94 места.
В края на 2010 г. функциониращите Дневни центрове за деца с увреждания на
територията на страната са 72. Общият им капацитет е 2 119 места.
Във връзка с Развиване на система от стимули за общинските власти за
разкриване на различни форми на дневни грижи, включително и на алтернативи на
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детските ясли и градини, като например показалите своята ефективност фамилни
центрове през 2010 година са открити 18 Центъра за обществена подкрепа с общ
капацитет 675 места. Броят на функциониращите центрове към 31.12.2010 г. е 60, с общ
капацитет 2 697 места, а към края на месец декември потребителите ползвали услугите
в Центровете за обществена подкрепа са 3 157.
С измененията и допълненията в Закона за интеграция на хората с увреждания
(ЗИХУ), обнародвани в ДВ, бр.24 от 26.03.2010 г., беше отменен чл.43 от ЗИХУ и в
Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) беше създаден чл.8д от ЗСПД – право на
месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване
на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Размерът на добавката за
2010 г. и за 2011 г. е в размер на 168 лв. (70 на сто от минималната работна заплата). До
края на 2010 г. месечни добавки за деца с трайни увреждания са получили 24 332
семейства за 25 122 деца. За месец януари 2011 г. с добавката са подпомогнати 20 096
семейства за 20 726 деца. Семействата отглеждащи деца с трайни увреждания
получават месечни помощи за деца в двоен размер – 70 лв. месечно, съгласно чл.7, ал.8
от ЗСПД. През 2010 г. с месечна помощ по чл.7, ал.8 от ЗСПД са подпомогнати 24 062
семейства за 24 866 деца с трайни увреждания.
В подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания към края на 2010 г.
функционират 72 Дневни центъра за деца с увреждания и 12 Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за деца. Деца, които към момента нямат възможност да
бъдат отглеждани в семейна среда, могат да бъдат насочвани да ползват социална
услуга – Център за настаняване от семеен тип.
В периода 01.01.2011 г. – 31.01.2011 г. са открити 12 Центъра за настаняване от
семеен тип, с общ капацитет 139 места. Съгласно утвърденото Методическо
ръководство за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен
тип „децата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на
автономност.” Препоръчително е децата да бъдат настанявани при съотношение две три деца с увреждания към пет – шест деца, при капацитет 8 места.
В края на месец декември 2010 г. потребителите в Дневните центрове за деца с
увреждания (ДЦДУ) са 1 906, а към 31.01.2011 г. броят на потребителите е намалял до
1 604.
Продължава процеса на преструктуриране на институциите за деца с увреждания.
Реформата в областта на закрила на децата в България и процеса на
деинституционализация води до трайна тенденция на намаляване броя на децата
отглеждани в специализираните институции. Целенасочено се работи за закриване на
домовете за деца и паралелно с това за изграждане на нови социални услуги. В
изпълнение на един от основните приоритети в държавната политика за закрила на
детето – деинституционализация на грижата за деца, се прилага нов подход в
изпълнение на дейностите по поетапното закриване на домовете за деца. Този подход
включва актуализиране на оценките на децата, преглед на възможностите за
настаняване в семейства на роднини или близки и в приемни семейства,
идентифициране на децата, за които единствената алтернатива е институционалната
грижа и планиране изграждането на алтернативни социални услуги за тях.
Планът към Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата
в Република България” включва конкретни дейности по прилагане на стратегията и
разписва
структурата
и
компонентите
за
проектите
насочени
към
деинституционализацията на домовете за деца с увреждания, домовете за медикосоциални грижи за деца и домовете за деца, лишени от родителска грижа. В
изпълнение на Стратегията се предвижда да бъдат проведени поредица от обучения по
залегналите в Плана за изпълнение на Визията проекти:
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- Проект за кариерно развитие на социалните работници;
- Проект за деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания;
- Проект за деинституционализация на децата от Домовете за медико-социални
грижи за деца;
- Проект за деинституционализация на децата от Домовете за деца, лишени от
родителска грижа;
- Проект за приемна грижа.
От месец май 2010 г. на територията на цялата страна се реализира проект
„Детство за всички”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето в
партньорство с Агенция за социално подпомагане и Министерство на
здравеопазването. Проектът е с продължителност 54 месеца. Основната му цел е
планиране и прилагане на конкретни и ефективни мерки за реална
деинституционализация на децата с увреждания, които са настанени в специализирани
институции за деца. Проектът обхваща деца и младежи с увреждания настанени в
специализираните институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически
увреждания, както и деца с увреждания над 3 години, настанени в домовете за медикосоциални грижи за деца, деца с увреждания в общността, семейства на деца с
увреждания и персонал, ангажиран в социалните услуги за деца. По проекта са
включени 55 специализирани институции за деца, от които 23 Дома за деца с умствена
изостаналост, 1 Дом за деца с физически увреждания и 31 Дома за медико-социални
грижи за деца.
В рамките на проекта 111 служители от отдели „Закрила на детето” към
дирекциите „Социално подпомагане” са преминали обучение и са участвали в
извършването на оценките на деца и младежи с увреждания в рамките на Проект
„Детство за всички”.
По проекта са обхванати 45 общини. Извършени са 1 797 оценки на деца и
младежи настанени в посочените институции. По проекта са посетени 24 институции за
деца с увреждания и 31 Дома за медико-социални грижи за деца. Изпълнението на
проекта предвижда да бъдат изградени нови социални услуги за децата изцяло
съобразени с техните потребности.
В края на 2010 г. е изработена карта на социалните услуги, които се предвиждат
по проекта и е извършен преглед на функциониращите и регионално планираните
услуги. Разработен е комплексен анализ с препоръки за закриване на конкретни
специализирани институции за деца. Идентифицирани са общините, които да откриват
социални услуги за деца по компонент 2 на проекта.
През 2010 г. са проведени обучителни семинари в рамките на Туининг проект
„Повишаване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане, чрез обучение на
експерти, работещи в сферата на закрила на детето и експерти от инспектората на
АСП”. Общият брой на преминалите обучение е 335, в т.ч. 50 инспектора и 208
социални работника от отделите „Закрила на детето” и 77 в допълнителните обучения.
Експерти от дирекция „Закрила на детето” на АСП участваха в подготовката,
организацията и провеждането на обученията. Проектът обхвана служители от
териториалните структури на АСП в цялата страна.
По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се реализират редица
схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, целящи промяна на модела
на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към
грижа в семейна среда.
Основната цел на схема „Да не изоставим нито едно дете” е да реализира устойчив
модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани
институции за деца. Операцията е структурирана в два компонента – за планиране на
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мерки за деинституционализация и разкриване на социални услуги в общността.
Насочена е към деца и младежи с увреждания , настанени в специализираните
институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания и в
домовете за медико- социални грижи за деца. деца с увреждания в общността,
семейства на деца с увреждания и персонал, ангажиран в социалните услуги за деца.
Целите на операцията са обвързани с разкриване на най – малко 60 нови социални
услуги в общността и резидентен тип, включване на над 1100 деца от специализирани
институции реинтегрирани в общността, над 800 деца, ползващи социални услуги в
общността и резидентен тип услуги, закриване на 15 специализирани институции за
деца с увреждания. Определения финансов ресурс е 4 960 400.17 лв. по компонент 1 и
23 000 000 лв. по компонент 2 за период на изпълнение на операцията - 2010 – 2014 г.
Операцията се осъществява в тясно сътрудничество на всички заинтересовани страни,
като преки ангажименти с изпълнението на проект „Детство за всички” по Компонент
1 имат Държавна агенция за закрила на детето, в партньорство с Агенцията за социално
подпомагане и Министерство на здравеопазването.Ангажирани за изпълнението на
втория компонент са Общини и райони на общини, получили финансиране по
Оперативна програма „Регионално развитие” за изграждане на инфраструктура за
предоставяне на социални услуги в общността.
Стартира схема за подкрепа процеса на деинституционализация на деца, целяща
създаване и реализиране на децентрализиран модел за предоставяне на услугата
„Приемна грижа”. Насочена е към пряка работа с кандидати за приемни родители и
приемни семейства, семейства на роднини и близки на деца, настанени в институции,
деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства
на техни близки и роднини, деца, настанени в специализирани институции.
В рамките на операцията се предвижда да бъдат включени най-малко 80 общини,
които да предоставят услугата „Приемна грижа”, да бъдат изведени най малко 600
деца от специализирани институции, които да се реинтегриратни в общността, да се
увеличи броят на приемните родители - най-малко 500 лица, да се увеличи броят на
децата, ползващи социални услуги в общността с най-малко 700 и да бъде увеличен
броят на доставчиците на социални услуги в общността с 80. Операцията ще се
осъществява от АСП в партньорство с общини на територията на Република България
или райони на общини съгласно чл.10 от Закона за административно- териториалното
устройство на Република България. Определения финансов ресурс е 15 000 000 лева за
период на изпълнение на операцията - 2011 – 2013 г.
Схема „Шанс за щастливо бъдеще” цели създаване и реализиране на устойчив
модел за трайна деинституционализация на децата от 0 до 3-годишна възраст,
настанени в Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), чрез предоставяне на
интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на семейството и превенция на
риска от изоставяне на деца. За реализиране на операцията ще се използва по
взаимнодопълващ начин финансов ресурс по две оперативни програми - Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Регионално
развитие”. Идентифицирането на пилотните ДМСГД, които ще бъдат
преструктурирани, както и видовете интегрирани услуги, които ще се предоставят в тях
се извършва от Министерство на здравеопазването, в партньорство с Държавната
агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, като условие за
изпълнение на дейностите, финансирани по Оперативна програма „Регионално
развитие”. Цялостната концепция за реформа и преструктуриране на пилотните
ДМСГД се основава на реализиране на следните последователни действия: планиране
на услугите, изграждане на инфраструктура, извеждане на децата, издръжка на
услугите. По компонент 1”Подготовка за преструктуриране на ДМСГД”, кандидат е
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Министерство на здравеопазването, в партньорство с Държавната агенция за закрила на
детето и Агенция за социално подпомагане. След изграждането на подходяща
инфраструктура за трайно заместване на институционалната грижа за децата от 0 до 3годишна възраст от пилотните ДМСГД ще бъде осигурено функционирането на нови
интегрирани форми на здравно-социални и социални услуги по превенция на
изоставянето и реинтеграция, както и специализирани услуги за за гарантиране
здравето на децата от рискови групи. Кандидати по втория компонент ще бъдат
общините и районите на общини, на чиято територия е изградена съответната
инфраструктура. Услугите ще бъдат финансирани за период не по- малък от 18 месеца,
като за тяхната издръжка ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в
размер между 250 000 лева и 600 000 лева. Операцията има за цел да окаже подкрепа
на: деца от общността на възраст 0-3 годишна възраст, в риск от изоставяне и техните
семейства, в това число и семейства на близки и роднини, деца от 0-3 години,
настанени в избраните за пилотни ДМСГД и техните семейства, специализиран
персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД и персонал, който ще
бъде нает за предоставяне на новите услуги. Финансовият ресурс е 16 500 000 лв. за
период на действие на схемата: 2011 – 2014 г.
Ще бъде реализирана и схема за укрепване капацитета на Агенция за социално
подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа. Целта е
надграждане и подобряване на капацитета и ефективността на работата на
институциите и структурите, действащи в сферата на социалните услуги, както и
насърчаване на междуинституционалното взаимодействие и сътрудничество.
Предвиждат се провеждането на обучения на служителите, разработване и прилагане
на системи, осигуряващи надграждащи знания и умения, съобразени със специфичните
грижи за отделните групи потребители на социални услуги в общността, анализ и
създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността на социалните
работници и планиране на адекватно обучение, индивидуална и групова супервизия,
подбор, обучение и наемане в резултат на анализите на 400 социални работници във
всички Д „СП”, осигуряване на възнаграждения на наетите лица за период от 42
месеца, изготвяне на единни методики за оценка на потребностите на хората с
увреждания разработването на механизъм за определяне и отпускане на индивидуален
бюджет на хората с увреждания за ползване на съответните услуги. Целева група са
служителите на Агенция за социално подпомагане, а финансовия ресурс 10 000 000
лева.
Основната цел на схема „Развитие на системата за планиране на социални услуги
и на регионално равнище” е да развие капацитета на системата за планиране и
управление на социални услуги за гъвкава и индивидуализирана подкрепа за социално
включване на уязвими групи. Дейностите по операцията ще допринесат и за постигане
на една от стратегическите цели на Оперативната програма за създаване на повече
социален капитал, партньорства и мрежи и оптимизиране на системата за социална
закрила и социално включване, част от която са и социалните услуги. Операцията
отговаря и на идентифицираната в ОП РЧР нужда от укрепване на капацитета на
всички заинтересовани страни в системата за предоставяне на социални услуги.
Операцията е насочена към доставчици на социални услуги и техните служители,
социални работници, служители в публични институции, ангажирани с процеса на
разработване и изпълнение на политиката в областта на социалните услуги (ДАЗД,
АСП, АХУ, общини и др.). Операцията ще се изпълнява в партньорство между
Агенция за социално подпомагане,
Държавна агенция за закрила на детето и
Национално сдружение на общините в Република България Финансовия ресурс
определен за периода 2011-2014 година е 6 200 000 лева.
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През 2010 година Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения
/БАЛИЗ/ съвместно със Сдружение „Шанс”- гр.Разлог откри Център за настаняване от
семеен тип в град Разлог. БАЛИЗ – Плевен предоставя услугите „Социален асистент” и
„Домашен помощник”, при което са обслужени 60 нуждаещи се лица. В град Видин
стартира проект „У дома при мама и при татко” – Център за ранна интервенция, а в
Ловеч проект „Ранна интервенция на деца със забавяне в развитието или увреждания от
0 до 3 години – първи стъпки”. Във връзка с превенция на отглеждането на деца в
специализирани институции БАЛИЗ е издала 1 документ за ранна превенция в
България и е организирала една международна конференция „Ранна интервенция”.
Реализиран е четири модулен проект за обучение на родители на деца с проблеми от
аутистичния спектър. Създадена е мрежа от социални услуги в подкрепа на семейства,
отглеждащи деца с 300 участника. Във връзка с оптимизирано съотношение между
броя на персонала и броя на децата в различните форми на дневни грижи за
предоставяне на качествени социални услуги, БАЛИЗ е организирала и провела 3
практически обучения в Свети Влас, гр. Враца и гр. Чепеларе на областните оперативни
екипи, съвместно с Холандската организация „Де Пасарел” и УНИЦЕФ на тема
„Разработване на областните стратегии за развитие на социални услуги”. Проведено е
обучение в комплекс Албена, във връзка с регионалното планиране на социалните
услуги.
Независимо от това, че тези въпроси са относително извън обсега на дейността на
Съюза на инвалидите в България, от организацията продължават да се провеждат
работни срещи с кметове на селища за уточняване на взаимодействието със
структурите на други неправителствени организации и с отделите за закрила на детето.
Регионалните организации на СИБ в Шумен и Кърджали подновиха лицензите си 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 разкрития Дневен център за рехабилитация и социална интеграция при
регионалната организация – Шумен през 2010 г. са преминали едномесечен курс на
рехабилитация 52 деца и юноши. Заниманията включват социално-правни 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, изграден по проект от общината съвместно с общинската
организация на СИБ, са били ползвани от 38 младежи и деца.
По оперативна цел 3. „Гарантиран достъп да качествено образование на
хората с увреждания”.
През 2010 г. е постигнат значителен обхват на децата и учениците със специални
образователни потребности (СОП) в общообразователната среда. По информация от
ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца
и ученици със специални образователни потребности (накратко ресурсните центрове)
интегрирано се обучават 8 925 деца и ученици със СОП. В сравнителен план данните
показват, че през 2009 година техният брой е 7 957. Анализирането на тези данни
позволява да се отчете нарастване на броя на децата и учениците със СОП с 12 %. От
друга страна, анализирането на данните за обучението на интегрираните деца и
ученици със СОП по етапи на образование през 2010 г. показва най-висок относителен
дял на учениците в начален етап на основното образование – 46,5 % от общия брой на
децата и учениците със СОП, следван от прогимназиалния етап на основното
образование – 37 %, детската градина и подготвителната група – 10,8 %, гимназиалния
етап – 5,7 %.
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Ресурсното осигуряване на интегрираното обучение през 2010 г. бележи
значителен ръст. По данни на ресурсните центрове през 2010 г. е осъществено ресурсно
подпомагане на деца и ученици със СОП, обучавани интегрирано в детски градини и
училища, от 1 093 ресурсни учители и други специалисти, от които 917 ресурсни
учители, 80 психолози, 73 логопеди, 16 рехабилитатори на слуха и говора и 7 педагози
за подпомагане на зрително затруднени деца. За сравнение през 2009 г. децата и
учениците със СОП са подпомагани при обучението си от 933 ресурсни учители и
други специалисти. Тези данни показват нарастване на ресурсните учители и на
останалите специалисти със 17 %. Същевременно е увеличен и броят на училищата и
детските градини, в които се създава подкрепяща среда за интегрираното обучение на
деца и ученици със СОП. През 2010 г. броят на тези училища и детски градини е 1 619
(1 185 училища и 434 детски градини), а през 2009 г. – 1 018. Данните сочат нарастване
със 7 %. С оглед осигуряването на подкрепа от подготвени специалисти при
обучението на децата и учениците със СОП, през 2010 г. са проведени различни
квалификационни дейности с 1 141 експерти от РИО, директори на детски градини,
училища и ресурсни центрове, учители и специалисти с педагогически функции,
насочени към подготовката им за осъществяване на включващо обучение и работа с
деца и ученици с различни видове увреждания в общообразователната среда. За
сравнение през 2009 г. са проведени квалификационни дейности с 1 087 експерти и
педагози. Данните показват увеличение на включените в квалификационни дейности с
5 %. По заявка на ресурсните центрове са проведени обучения с участието на
преподаватели от висши училища и от лицензирани за целта фирми, както и вътрешноквалификационни форми в следните основни направления: повишаване на
професионалните компетенции на специалистите за работа с интегрираните деца и с
техните родители, работа по проекти. През април 2010 г. във гр. Варна е проведен
Национален семинар за учители от общообразователни училища, които обучават
интегрирани деца и ученици с нарушено зрение с участието на преподаватели от СУ
„Св. Кл. Охридски” и педагози от СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван
Шишманов” в гр. Варна.
През 2010 г. няма закрити или преобразувани специални училища.
В изпълнение на чл. 20 от Закона за интеграция на хората с увреждания, в който
са регламентирани задължения на висшите училища по отношение на осигуряването на
подкрепяща среда за подпомагане на процеса на обучение и оценяване на студентите с
увреждания и за подготовката на специалисти за работа с хора с увреждания, както и с
оглед осигуряването на равен достъп до образование и отварянето на образователната
система в съответствие със статегическото приоритетно направление на Програмата за
развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България
(2009 – 2013 г.), и в изпълнение на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности на хората с увреждания 2010 – 2011 година с писмо с изх. № 9104-02 от
12.01.2010 г. е изискана информация от ректори на 15 висши училища за взетите мерки
по отношение на промяната на учебните планове с оглед включване на учебни
дисциплини, насочени към подготовката на бъдещите учители за работа с деца и
ученици със специални образователни потребности. В съответствие с казаното в
Министерството на образованието, младежта и науката постъпи информация от
ректорите на 9 висши училища. Съгласно тази информация някои висши училища, като
Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Университет „Проф. Д-р
Асен Златаров” – Бургас, Русенският университет „Ангел Кънчев”, Тракийският
университет – Стара Загора, Националната спортна академия „Васил Левски” – София,
са представили по-подробни данни за учебните дисциплини, насочени към
подготовката на студентите придобиващи педагогическа правоспособност за работа с
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ученици със специални образователни потребности. Прави впечатление, че това са
предимно задължителни, а не избираеми учебни дисциплини, които са включени в
учебните планове на бакалавърските програми за различните специалности.
Някои от висшите училища, като например Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски”, са заявили готовност от учебната 2010/2011 година да
включат дисциплините „Основи на специалното образование” и „Интегриране на деца
със специални образователни потребности” във всички специалности на
Педагогическия факултет на университета.
Във връзка с осъществяването на контрол, относно спазване правото на достъп до
образование на децата с увреждания в специализираните училища, експерти от главна
дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето
извърши 51 проверки в образователни институции от които – в 27 училища, 16
целодневни детски градини и обединени детски заведения, 5 социално-педагогически
интерната и 1 възпитателно училище-интернат. Извършена е една проверка съвместно
с РИО на МОМН, а преобладаващата част от проверките касаят деца със специални
образователни потребности и сигнали за насилие.
Съюзът на инвалидите в България провежда разяснителна дейност както сред
своите членове, така и пред обществеността чрез печатното си издание по отношение
на възможностите и ползите от интегрирано обучение на лица със специални
образователни потребности, както и необходимостта от създаването на подходяща
подкрепяща среда. Продължава предоставянето на информация и консултации на
младежи и девойки с увреждания за облекченията, които могат да ползват при
кандидатстване и по време на обучението във висши училища, както и за решаване на
конкретни проблеми по сигнали от учащи се с увреждания и родители на деца със
специфични възможности. През 2010 г. СИБ е предоставил информация и консултации
на 317 младежи и девойки с увреждания. Сигнализирани са ръководства на ВУ и на
средни и основни училища за проблеми на 28 учащи се деца с увреждания и родители
на деца с ограничена възможност за социална интеграция.
Относно изграждането на положителни нагласи към интегрираното обучение в
различни общности и приемане на децата със специални образователни потребности от
обществото без резерви Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение обучава
интегрирано 61 деца.
По оперативна цел 4. „Осигуряване на комплексна медицинска и социална
рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия”.
През 2010 година Министерство на здравеопазването (МЗ) извърши нормативна
промяна в модела на медицинската експертиза, като разработи следните подзаконови
нормативни актове, които бяха утвърдени и обнародвани:
- с ПМС № 83/ 26.04.2010 г. Бе приет Правилник за устройството и организацията на
органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските
експертизи;
- с ПМС № 87/ 05.05.2010 г. бе приета Наредба за медицинската експертиза;
- със заповед № РД-28-40/ 03.02.2011 г. на Министъра на здравеопазването са
утвърдени новите образци на Експертно решение /ЕР/ на ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК.
Изготвено бе Указание за унифициран подход при попълването на утвърдените
образци.
- в изпълнение на чл. 127 от Закона за здравето и Наредба № 26 за предоставяне на
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акушерска помощ на здравно неусигурени жени и за извършване на изследвания извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени – чл. 11 и чл.
12, МЗ осигурява необходимите генетични изследвания за оценка на генетичните
рискове при бременните жени и на всички новородени деца за фенилкетонурия и
вроден хипотиреоидизъм.
Във връзка с прецизиране на нуждата от помощни средства, приспособления и
съоръжения (ПСМС) и медицински изделия (МИ) бе извършена промяна в Приложение
№ 7 към Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания с
цел осъвременяване и конкретизиране на медицинските условия за отпускане на ПСПС
и медицински изделия. С цел подобряване координацията и контрола при изписването
от лекарските консултативни комисии на медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения министъра на здравеопазването утвърди Методично
указание, относно реда и условията за освидетелстване на лицата от Лекарски
консултативни комисии (ЛКК) за снабдяване с медицински изделия, помощни
средства, приспособления и съоръжения.
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, 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 2010 г. са изплатени 37 552 299 лв. за МИ и ПСПС.
Във връзка с ранната диагностика и превенция на уврежданията на 14.07.2010 г.
Министерския съвет на Република България прие Национална програма за гарантиране
правата на децата с увреждания 2010 – 2013 г. В нея са заложени 7 оперативни цели за
изпълнение, едни от които са: „Ранна превенция и диагностика, осигуряване на
комплексна медицинска и социална рехабилитация”, „ Превенция на изоставането и
насърчаване на отглеждането на дете с увреждане в семейството”.
С цел повишаване изискванията към доставчиците на ПСПС и медицинските
изделия, Агенция за хората с увреждания инициира промени в Наредбата за
условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на
помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и
медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а, ал.1 от ЗИХУ.
Агенция за хората с увреждания осъществява социално-икономическа защита на
хората с увреждания като осигурява средства за изплащане на целеви помощи за
жестомимични услуги за хора с увреден слух, целеви помощи за придружители на
трудноподвижни лица, за придружители на слепи и на лица с интелектуални
затруднения. През 2010 г. по сключен договор на Агенция за хората с увреждания със
Съюза на глухите в България са изплатени целеви помощи за жестомимични услуги на
3 700 правоимащи лица с увреден слух в размер на 186 490 лв. По сключен договор със
Съюза на слепите в България са изплатени целеви помощи за придружител на слепи на
22 489 правоимащи лица с увредено зрение в размер на 521 077 лв. По сключен
договор със Съюза на инвалидите в България са изплатени целеви помощи за
придружител на 18 304 трудноподвижни лица в размер на 858 576 лв. По сключен
договор с Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения са изплатени
целеви помощи на 3 000 правоимащи лица с интелектуални затруднения в размер на
152 830 лв. През 2010 година беше изградена информационна система за текущ
контрол на представените справки за отпускане на целевите средства.
През последните години дейността на Националния съюз на трудовопроизводителните кооперации (НС на ТПК) е насочена главно към повишаване
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възможностите на трудова заетост на хората с увреждания работещи в ТПКИ, както и
провеждане на ефективна комплексна рехабилитация с цел по-бързото им интегриране
в обществото. За осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация
през 2010 г., ръководството на НС на ТПК разработва цялостна програма за
рехабилитация и отдих на хората с увреждания от ТПКИ, като предварително е
изготвен график за провеждането й. Програмата се реализира в почивните бази на
съюза, които предлагат необходимите за целта условия. За укрепване здравословното
състояние на трудоустроените член-кооператори се изпълняват комплексни физиопрофилактични програми, включващи климатолечение, лечебна физкултура, планински
туризъм, дозирано ходене. Осигурено е и денонощно медицинско обслужване.
Програмата обхваща 397 лица с увреждания, на които са извършени профилактични
прегледи от лекари специалисти. За изпълнение на програмата са използвани собствени
бюджетни средства.
Експертите на Съюза на инвалидите в България проучват съществуващото
положение и проблемите на хората с увреждания при прилагането на действащия
модел на медицинска и социална оценка, както и Европейските практики. Целта на
направеното проучване е свързана с улесняване освидетелстването на хората с
увреждания и създаване на оптимални условия за тяхното интегриране. Същевременно
продължава и разяснителната работа чрез печатните издания на СИБ за действащите
нормативни актове и консултирането на лица с увреждания по повод недоволство от
решенията на ТЕЛК, ДЕЛК и ТОЛЕК. Продължава и проучването за проблемите при
предоставяне на рехабилитационни услуги и отпускане на ПСПС и медицинските
изделия, както по отношение действащите критерии и условията на отпускането и
предоставянето им, така и за тяхното качество.
Българската асоциация на лица с интелектуални затруднение през 2010 година е
осигурила придружители на 3 300 лица с интелектуални затруднения и с психични
разстройства.
Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) са подпомогнали
работата в учебния процес и извънкласните дейности на деца с увреден слух, чрез
предоставяне на допълнителни часове за рехабилитация на слуха и говора,
сурдопедагогическа помощ за подготовка на кандидат-студенти, а на семействата на
деца с увреден слух е предоставена възможност за индивидуална психологическа
помощ. Проведени са групови занимания по английски език, курс по рисуване на деца
кандидатстващи след 7-ми клас, лечебно плуване, курс по „Web – дизайн”. Проведени
са и индивидуални курсове в зависимост от потребностите по немски и английски език,
математика, живопис, компютърни и шофьорски курсове, модерни танци. През 2010
година АРДУС е подпомогнала закупуването на учебници и учебни помагала за
ученици и студенти с увреден слух, сираците и полусираците от ССУ за ДУС „Дечо
Денев” за неделното училище по вероучение при храм „Св. Св. Кирил и Методий” в
град София.
През месец март 2010 г. младежи от цялата страна са посетили изложбата
„Пътешествие в дълбините на материята” в Национален музей „Земята и хората”.В
периода 04.08.2010 г. – 18.09. 2010 г. двама студенти с увреден слух са стажували в
Ирландската организация на родители на деца с увреден слух. Запознати се с методите
на работа с ученици с увреден слух от 7 до 16 годишна възраст по география, история,
биология, френски език и др. През юли 2010 г. АРДУС провежда летен лагер на море, в
който участват деца с увреден слух, родители и младежи, както и лагер на планина в
Троянския балкан. По време на лагерите се провеждат ежедневни разговори, беседи и
всякакви рехабилитационни занимания, целящи рехабилитация на слуха и говора,
повишаване на езиковата грамотност, работа в екип и др. През октомври АРДУС
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подпомага отбелязването на патронния празник на софийското специализирано
училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Дечев”.
По оперативна цел 5. „Разширяване възможностите за трудова заетост
при хората с увреждания и включването им в различни програми за
осигуряване на подходящи работни места”.
Във връзка с „Реализиране на програми и мерки за създаване на трайни работни
места с осигуряване на постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда”,
Агенция по заетостта реализира Националната програма за заетост и обучение на хора
с трайни увреждания. Тя е изградена на принципите за равнопоставеност между хората,
пълноценното им участие в трудовия процес и правото им на по-достоен живот.
Програмата започна 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 изпълнява в
два компонента, в съответствие с ежегодно определените параметри на НПДЗ –
„Обучение” и „Заетост”. Предоставя се 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 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. През 2010 г. по програмата е осигурена заетост на 2 686 лица. През
периода януари – декември 2010 г. средномесечно са работили 2 230 лица (вкл. лица,
устроени на работа по програмата през предходни години). Изразходваните средства са
в размер на 8 021 629 лв.
Агенцията по заетостта реализира различни насърчителни мерки за заетост и
обучение, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), които са
ориентирани към конкретни целеви групи на пазара на труда – безработни младежи,
продължително безработни, хора с увреждания, безработни жени, хора над 50-годишна
възраст и др. Една значителна част от тези инициативи са насочени към разширяване на
възможностите за трудова заетост на хората с увреждания.
За наемане на безработни лица с трайни увреждания до 29 годишна възраст
включително военноинвалиди, както и младежи от социални домове, завършили
образованието си през 2010 г. е осигурена заетост на 88 младежи с трайни увреждания,
от които 43 са нововключени. Средномесечно са работили 68 лица (вкл. лица, устроени
на работа през предходната година). Изразходваните средства са в размер на 53 511 лв.
За наемане на безработни лица с трайни увреждания през 2010 г. е осигурена
заетост на 1 845 лица с трайни увреждания, от които 1 381 нововключени.
Средномесечно са работили 803 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната
година). Изразходваните средства са в размер на 689 231 лв.
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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. По програмата се възстановяват (в
размер до 10 %) лихвите по кредитите на хора с увреждания, които са получили
кредити за собствен бизнес по проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”. По
този начин държавата създава условия за водене на пълноценен живот и трудова
реализация на хора с увреждания, чрез формиране на предприемаческа нагласа и
развитие на собствен бизнес. През 2010 г. на 168 лица с намалена работоспособност са
възстановени лихвите по одобрен кредит по Проект „ГФМ”, като изразходваните
средства са в размер на 237 529 лв.
В изпълнение на стратегическата и оперативна цел на Министерство на труда и
социалната политика и през 2010 година Агенцията за хората с увреждания продължи
да изпълнява програмата „Интеграция на хората с увреждания”. За финансиране на
проекти на работодатели са изплатени средства в размер на 101 876,98 лева за наемане
на безработни хора с трайни увреждания в обичайна работна среда.
Агенцията за хората с увреждания финансира дейности за осигуряване на достъп,
приспособяване и оборудване на работни места за хора с увреждания. Това доведе до
преодоляване на трудовата и социална изолация и постигане на икономическа
независимост, чрез заработените от тях доходи и повишаване на личностното
самочувствие и качество на живот на значителен брой хора с увреждания. Към
31.12.2010 г. е осигурена трудова заетост на 18 лица с увреждания в обичайна работна
среда по сключени договори през 2010 г.
За субсидиране на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания 1 665 208.76 лева. Тази мярка е насочена към осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд, технологично обновяване на материално техническата
база, осигуряване на социални контакти, което от своя страна води до увеличаване
производителността на труда. Технологично обновени са 18 специализирани
предприятия и кооперации в резултат, на което са подобрени условията на труд в
специализирана работна среда на 509 лица с увреждания. С цел осъществяване на
ефективен мониторинг по изпълнение на договорни задължения по проектите са
извършени 261 проверки.
Стартиралата през 2006 г. програма за финансиране на проекти за самостоятелна
стопанска дейност на хора с увреждания продължава да се радва на голям интерес и да
разширява полето си на действие, относно сферите на дейност на бизнеса на хората с
увреждания. Към 31.12.2010 г. са изплатени средства по сключени през 2010 г. 35
договора за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно
загубена работоспособност в размер на 400 293 лева. Извършени са 146 проверки с цел
осъществяване на мониторинг на договорни задължения по проектите.
С цел откриване на нови работни места за лица с трайни увреждания са
подкрепени 26 предприятия в резултат на което са заети 580 лица с увреждания.
От началото на 2010г. се реализират 44 проекта в подкрепа на създаване и/или развитие
на социални предприятия. По договорите с бенефициенти, сключени през месец
ноември 2009г. и изпълнявани към момента, е договорено безвъзмездно финансиране
със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на
9 980 871.30 лв. Цел на операцията е да се окаже подкрепа за създаване на базови
трудови и социални умения на лица от рискови групи, лица с увреждания, лица от
малцинствени етнически групи, самотни родители, многодетни майки, дълготрайно
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безработни лица, лица, напускащи специализирани институции, деца лишени от
родителски грижи, бивши затворници, лица, страдащи от различни зависимости, други
лица в неравностойно положение. Общият брой на лицата, които са обхванати по
проектите е над 2500, в това число 70 са деца. В 31 проекта – в целевите групи има
включени близо 1000 лица с увреждания като преки потребители. Социалните
предприятия ще продължат да функционират с подкрепата на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” до края на 2011г.
Схемата „Нови възможности” цели да подкрепи процеса на развитие на
социалната икономика и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общините за
осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи. Операцията се реализира
в отговор на необходимостта от въвеждане на модели за подкрепа на развитието на
социални предприятия за постигане на социален ефект чрез подобряване на социалния
статус на лица от уязвими групи. В рамките на операцията ще бъде финансирано
съзадаването на следните типове социални предприятия, осигуряващи участие на
лицата от целевите групи:
1 Обществена пералня – за целите на общинските социални заведения – болници,
специализирани институции, социални услуги в общността, детски ясли и
градини и др.
2 Социални предприятия за обществено хранене – обществени трапезарии,
ведомствени столове, домашен социален патронаж.
3 Социални предприятия за озеленяване и благоустройство – хигиенизиране,
подобряване на околната среда на територията на общините, извършване на
ремонтни дейности в имоти общинска собственост, поддръжка на обществени
паркове, улици, градини и др.
4 Социални предприятия за извършване на технически дейности в подкрепа на
общинската администрация – размножаване и попълване на документи, набор на
текст, преводи и др.
Операцията има за цел да окаже подкрепа на хора с трайни увреждания, лица,
изтърпели наказание лишаване от свобода, самотни родители, многодетни майки, лица
от малцинствени етнически групи, лица, напускащи специализирани институции, лица,
страдащи от различни зависимости, дълготрайно безработни лица, обект на социално
подпомагане, заети в социалните предприятия. Финансовият ресурс на операцията е
30 000 000 лв.
Схема „Шанс за всички” цели оказване на подкрепа за социалното включване на
хора с увреждания чрез подкрепа за специализирани предприятия и кооперации за хора
с увреждания за предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на
професионална квалификация и осигуряване на заетост за хора с увреждания. Схемата
се фокусира върху обучение за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация и/или за придобиване на ключови компетенции на хора с увреждания и
осигуряване на последващата им заетост за срок от една година. Мерките ще бъдат
насочени както към новонаеманите лица, така и към служителите в тези организации,
като по този начин ще се гарантира повишаване на конкурентоспособността и
стабилизиране на позициите на пазара. Схемата е обособена в два компонента, в
съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавната помощ. Операцията
има за цел да окаже подкрепа на хора с увреждания, служители в специализирани
предприятия и кооперации на хора
с увреждания. Допустими кандидати са
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 28 от
Закона за интеграция на хората с увреждания. Финансовия ресурс е 20 000 000 лв. с
период на действие до 2013 г.
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Към момента в централния офис на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране работят на постоянен трудов договор в обичайна среда две лица с
увреждания от общо 6-членен колектив. Осигурена е възможност за тяхната
професионална реализация. В централния офис на Камарата на архитектите в България
също работят лица с увреждания.
През 2010 г. Националната федерация на работодателите на инвалиди осигурява
финансиране и реализира през отчетната година значим пакет от дейности за
разширяване и запазване заетостта на хората с увреждания. Подпомогнати са 370 лица
с увреждания от специализираните предприятия за хора с увреждания за запазване на
трудовата си заетост, 18 специализирани фирми за хора с увреждания чрез подържане и
разширяване на стопанската дейност и трудовата рехабилитация, осигурено е участието
на 9 специализирани фирми за хора с увреждания в специализираното изложение на
Международния пловдивски панаир – 11 – 16 май 2010 г. за популяризиране на
значимостта и социалното включване на 280 лица с увреждания и резултатите от
техния труд. Оказана е подкрепа на 15 специализирани предприятия за запазване на
заетостта на 120 лица с увреждания, открити са 3 нови специализирани предприятия за
хора с увреждания. Проведени са 5 обучителни семинара на специалистите, работещи с
хора с увреждания.
В условията на финансово-икономическа криза и растяща безработица Съюза на
инвалидите в България насочва своите усилия към запазване на работните места за хора
с увреждания и предотвратяване на тяхното уволняване. Продължават трудово
правните консултации и 51 работодатели (членове на БТПП и АИКБ) и 398 работници
(служители) са подробно информирани, относно правата на хората с увреждания при
работа в обичайна среда и защита от уволнение, за данъчните облекчения, предвидени
в ЗКПО, ЗМДТ, ЗЗД и ЗДДФЛ. Чрез проекти предимно в довършителна фаза е
подсигурена временна заетост на 67 лица с намалена работоспособност. И през 2010
година се потвърждава тенденцията след изтичане срока по проектите наетите по тях
лица да бъдат освобождавани от работа. Финансово-икономическата криза се отразява
неблагоприятно върху дейността на търговските дружества, колективни членове на
СИБ и 5 от тях намаляват обема на работата си и освобождават част от персонала,
включително лица с увреждания, а 2 фирми преустановяват въобще дейността си.
Оказано е съдействие на 124 лица с увреждания за разясняване условията за наемане на
търговски обекти на пазарите в общините, от които само в столицата са 45.
Експерти на СИБ участват активно при подготвяне на становища и участие в
дискусии и работни групи за изменения на нормативната уредба, засягащи ползваните
преференции при упражняване на стопанска дейност от лица с увреждания и
специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания. На 17
потенциални работодатели на хора с увреждания са дадени консултации за
възможностите за финансиране чрез участие с проекти в конкурси, обявени от
Агенцията за хората с увреждания и оперативните програми финансирани от
Европейския съюз, но недостатъчните средства отпуснати през 2010 год. по
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания стават
причина за отказ от тяхна страна да наемат такива лица чрез Бюрата по труда, както и
да кандидатстват пред Агенцията за хората с увреждания за разкриване на нови
работни места. Задълбочаващата се у нас икономическа криза, както и проблеми при
ползване на предвидените в законодателството преференции – например влязлата в
сила от 2005 г. Наредба 4, доведе до отлив на работодатели, желаещи да наемат лица с
трайно намалена работоспособност. През 2010 г. за колективни членове на СИБ са
приети само 4 търговски дружества, а пет търговски дружества прекратиха членството
си. Продължава партньорството с БТПП, КНСБ и НС на работодателите за насърчаване
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на работодателите да наемат хора с увреждания. Провеждат се срещи с ръководствата
на БТПП и АИКБ, потвърдена е договореността за запазване работните места на хора с
увреждания, наети на работа в техните преки членове в страната. За всички установени
проблеми при наемане на работа на лица със специфични възможности се пристъпва
към своевременно уведомяване на заинтересованите страни и съвместно се търси
положително решение.
СИБ взема дейно участие при разработването на Проект за дългосрочна Стратегия
за заетост на хората с увреждания – 2010 – 2020 год. съвместно с работна група към
МТСП, в изпълнение на Програмата на правителството на европейското развитие,
която се основава на принципите за равнопоставеност, залегнали в препоръките на
Съвета на Европа, добрите практики на държавите-членки на ЕС, принципите в
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Стандартните правила на
ООН за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания.
През 2010 година десет ТПКИ – членове на Съюза, печелят и реализират бизнес и
социални проекти от Агенцията за хората с увреждания. Въвеждат се нови линии със
съвременно оборудване и технологии, което води до повишаване производителността
на труда, качеството и конкурентноспособността на произвежданата от тях продукция.
Разкрити са нови работни места за хора с увреждания, което води до намаляване на
социалното изключване на тези групи хора. Създават се по-добри здравословни и
безопасни условия на труд, подобрява се интериора на работните помещения,
изграждат се модерни санитарни възли, приспособени за хора с увреждания, което
доприняса за гарантирана работа на около 347 трудоустроени лица, работещи в ТПКИ.
Един от основните приоритети в дейността на Съюза е проучването на пазарите чрез
участие в панаири, изложби, базари в страната и чужбина. През месец май 2010 година
НС на ТПК организира осмото поред Национално изложение за специализирани
предприятия и кооперации за хора с увреждания по време на Международния пролетен
панаир за потребителски стоки и услуги в Пловдив. В условията на силна конкуренция
от страна на български и чуждестранни фирми ТПКИ – членове на Съюза печелят 3
златни медала. Участващите в изложението кооперации за хора с увреждания обменят
идеи и информация за цените, качеството и асортимента на произвежданите от техния
бранш стоки. По време на изложението се проведе кръгла маса с участието на
министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, представители на
държавни и неправителствени организации. На кръглата маса бяха обсъдени
проблемите, касаещи дейността на специализираните предприятия и кооперации за
хората с увреждания и необходимостта от промяна на нормативната уредба.
Изложението посетиха 420 трудоустроени член-кооператори. Представители на ТПКИ
посетиха и международния панаир в град Солун – Гърция на 11 септември 2010 година,
както и Балканското изложение за облекло и текстил „Bgate 2010”, което се провежда в
София и се организира от Българската асоциация за производство и износ на облекло и
текстил. През 2010 година се провеждат 5 краткосрочни курса и обучителни семинари
за повишаване квалификацията на председатели и специалисти от ТПКИ.
Съдържанието на обучението е ориентирано основно към разглеждане на актуални
въпроси, имащи значение за осъществяване на по-ефективен мениджмънт на ТПКИ. В
курсовете се включват 170 представители и специалисти.
По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в
общността. Развитие на алтернативните форми на услуги”.
През 2010 година продължиха ефективните мерки, целящи постепенно
намаляване броя на специализираните институции за социални услуги за хора с
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увреждания и на местата в тях, чрез въвеждане на стимули и мерки насочени към
оставане на хората с увреждания в обичайната среда и в семейството. Закрити бяха две
специализирани институции – Дом за медикосоциални грижи за деца в град Тетевен и
Дом за деца с умствена изостаналост в село Горна Козница. През 2010 г. бяха одобрени
от председателят на Държавната агенция за закрила на детето решенията на Комисията
за лицензиране на социални услуги за деца за издаване на 115 лиценза за 144 бр.
социални услуги за деца. С цел ефективен мониторинг и конттрол върху качеството на
грижите и услугите предлагани за децата в специализирани институции бяха
извършени 86 проверки, от които 32 в ДМСГД, 6 комбинирани проверки по правата на
децата и по стандартите от НКССУД. Изготвен бе обобщен доклад. През 2010 година
ДАЗД не е планирала оказване на системна методическа подкрепа на доставчици на
социални услуги за деца, а такава е била оказана само по заявка на 11 доставчика на
социални услуги за деца. Проведени са 2 работни срещи с доставчици на социални
услуги за деца във връзка с осъществяване на съвместни дейности. Проведен е
квалификационен курс за 20 учители от детски градини за „Интегриране на деца със
СОП”.
През изминалата 2010 г. продължава реализирането на Националната програма
„Асистенти на хора с увреждания”, която е сварзана с предоставяне на грижа в семейна
среда на хора с трайни увреждания, чрез осигуряване на заетост на безработни лица,
като лични асистенти за облекчаване на положението на семействата, в които има
човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. Програмата цели и
осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти на лица с увреждания,
изведени от специализирани институции в семейна среда, за предоставяне на
качествена грижа и създаване на условия за тяхното социално включване. С
Протоколно Решение на МС от 14 септември 2010 г. са приети промени в НПДЗ, 2010
г., в частта за НП „Асистенти на хора с увреждания”. Уредена е възможността
приоритетно в целевата група по програмата да се включват лица, отглеждащи деца с
увреждания. С промените отпада ограничението за наемане на лични асистенти само за
срок от 6 месеца. Създаде се възможност действащите трудови договори към месец
септември да бъдат удължени до края на календарната годината, както и да бъдат
включени около 2 000 безработни лица, приключили участието си в програмата поради
изтичане на 6-месечната заетост. Със заповед № РД 01-676 от 24.09.2010 г. на
Министъра на труда и социалната политика са утвърдени промените в Националната
програма „Асистенти на хора с увреждания”. Срокът на действие на Програмата се
удължи до 31.12.2010г. През 2010г. като “Личен асистент” по Програмата в заетост са
включени 4 295 лица. Средномесечно са работили 2 146 лица, които обгрижват 2 146
нуждаещи се от услугата. Изразходваните средства са в размер на 7 328 491 лв.
Продължава изпълнението на процеса на деинституционализация, чрез
намаляване капацитетите и закриване на специализирани институции за предоставяне
на социални услуги. В изпълнение на този процес беше закрит един Дом за възрастни
хора с физически увреждания с капацитет 40 места. Намален бе капацитета в 11
специализирани институции за възрастни хора с увреждания и стари хора със 180
места, както следва:
- 2 Дома за възрастни хора с умствена изостаналост с 30 места;
- 3 Дома за възрастни хора с психични разстройства с 47 места;
- 3 Дома за възрастни хора с физически увреждания с 58 места;
- 3 Дома за стари хора с 45 места.
Закривати бяха два Дневни центъра за възрастни хора с увреждания с капацитет
40 места, два Дневни центъра за стари хора с капацитет 50 места, един Център за
социална рехабилитация и интеграция с капацитет 20 места.
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Намалени бяха капацитетите на един Дневен център за възрастни хора с
увреждания от 30 на 20 места, един Дневен център за възрастни хора с увреждания със
седмична грижа от 30 на 20 места, един Дневен център за стари хора от 20 на 10 места,
на Център за социална рехабилитация и интеграция от 250 на 100 места.
През 2010 г. са закрити 7 специализирани институции за деца, от които 6 Дома за
деца лишени от родителска грижа и 1 Дом за деца с умствена изостаналост.
Считано от 01.01.2011 г. е закрита една специализирана институция за деца - Дом
за деца лишени от родителска грижа, който е с капацитет 40 места.
Считано от 01.01.2011 г. е намален капацитетът на 3 специализирани институции
за деца с увреждания – Дом за деца с умствена изостаналост и по този начин е
реализирано намаление с 21 места.
Считано от 01.01.2011 г. е намален капацитетът на 32 специализирани
институции за деца – Домове за деца, лишени от родителска грижа, а намалението е с
586 места.
Считано от 01.01.2011 г. е намален капацитетът на два Дневни центъра за стари
хора, като извършеното намаление е с общо 20 места и на един Социален учебнопрофесионален център с 10 места.
Считано от 01.03.2011 г. е намален капацитетът на един Социален учебнопрофесионален център от 90 на 80 места.
С цел подобряване качеството на предоставяните услуги за възрастни хора с
увреждания през 2010 г. са разкрити 33 нови социални услуги резидентен тип с общ
капацитет 337 места, както следва:
- 12 Защитени жилища с 116 места;
- 5 Преходни жилища с общ капацитет 46 места;
- 4 Наблюдавани жилища с общ капацитет 34 места;
- 11 Центъра за настаняване от семеен тип със общ капацитет 123 места;
- 1 Кризисен център с 18 места.
Към 31.12.2010 г. на територията на страната са разкрити 20 нови социални услуги
в общността, с общ капацитет 601 места, както следва:
- 7 Дневни центъра за възрастни хора с увреждания с общ капацитет 241 места;
- 4 Центъра за социална рехабилитация и интеграция с общ капацитет 90 места;
- 9 Дневни центъра за стари хора с общ капацитет 270 места.
През 2010 г. е увеличен капацитета в два Центъра за социална рехабилитация и
интеграция и в два Дневни центъра за възрастни хора с увреждания:
- Център за социална рехабилитация и интеграция от 30 на 35 места;
- Център за социална рехабилитация и интеграция от 60 на 70 места;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания от 12 на 20 места;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания 12 на 16 места.
В периода 01.01 – 31.12.2010 г. в страната са открити нови 56 социални услуги
за деца, с общ капацитет 1 162 места, от които:
- 4 Дневни центъра за деца с увреждания;
- 18 Центъра за обществена подкрепа;
- 20 Центъра за настаняване от семеен тип;
- 3 Кризисни центъра;
- 9 Преходни жилища;
- 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
Общият брой на функциониращите социални услуги за деца, предоставяни в
общността и от резидентен тип, към края на 2010 г. е 241, с общ капацитет 6 433
места.
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Към края на 2010 г. функционират: 72 Дневни центъра за деца с увреждания; 60
Центъра за обществена подкрепа; 48 Центъра за настаняване от семеен тип; 11
Кризисни центъра; 11 Преходни жилища; 12 Центъра за социална рехабилитация и
интеграция.
Увеличен е капацитетът на 14 социални услуги за деца. Увеличението е общо със
128 места.
Считано от 01.01.2011 г. увеличение на капацитета има в един Дневен център за
деца и лица с увреждания, в четири Дневни центъра за възрастни хора с увреждания, в
три Дневни центъра за деца и възрастни хора с увреждания, в пет Центъра за социална
рехабилитация и интеграция и в един Дневен център за стари хора:
- Дневен център за деца и лица с увреждания с капацитет от 50 на 60 места;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания от 24 на 35 места;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания от 12 на 30 места;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания от 20 на 34 места;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания от 36 на 48 места;
- Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания от 56 на 62 места;
- Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания от 36 на 48 места;
- Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания от 40 на 45 места;
- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет на 20 места;
- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет от 30 на 40 места;
- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет от 40 на 60 места;
- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет от 30 на 41 места;
- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет от 20 на 30 места;
- Дневен център ца стари хора от 40 на 50 места.
Броят на Защитените жилища за възрастни хора с ментални увреждания,
делегирани от държавата дейност към 31.12.2010 г. е 79 с общ капацитет 696 места, в
това число:
- 61 Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 517
места;
- 18 Защитени жилища за възрастни хора с психични разстройства с капацитет 179
места.
Разкритите през 2010г. нови социални услуги за посочената целева група са 10, с
капацитет 99 места, както следва:
- 3 Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – капацитет 30 места;
- 7 Защитени жилища за лица с психични разстройства – капацитет 69 места.
През 2010 г. бяха открити и две Защитени жилища за лица с физически
увреждания с капацитет 17 места. С тях общият брой на Защитените жилища за
възрастни хора с физически увреждания е 13, а капацитетът им е 119 места.
През 2010 година Агенцията за социално подпомагане е издала 707 броя
удостоверения за вписване в нейния Регистър. Към 31.12.2010 година броя доставчици
на услуги, на които е оказана методическа подкрепа са 978. Оказана методическа
подкрепа на 161 общински администрации по въпроси, касаещи реформиране на
специализираните институции за хора с увреждания, посредством предоставяне на
социални услуги резидентен тип.
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР” „Грижа в
семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и
самотно живеещи хора – дийности „Социален асистент” и „Домашен помощник” е с
бюджет 44 337 450 лв. До 2011 г. успешно приключиха първите две фази на
операцията, като в момента се реализират 134 проекта на обща стойност 22 158 207,17
лв. по трефа фаза. В операцията се предоставят два типа услуги - „Социален асистент”
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и „Домашен помощник” за хора, които поради различни ограничения от здравословен
характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от
институционален тип грижи. Целевите групи са лица, в това число и деца, с различни
видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в
изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот, самотно
живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в
състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си и семейства
на деца с трайни увреждания за преодоляване на социалната им изолация чрез подкрепа
за възстановяване на трудовата активност. Очакваните резултати са намаление на
лицата, постъпващи в специализирани институции с 25%, както и общо над 8200 лица
и деца с трайни увреждания – потребители на услугите. За предоставяне на услугите са
наети и обучени 1743 социални асистенти и 3171 домашни помощници.
Услугата „Личен асистент” се предоставя от Агенцията за социално подпомагане
чрез Главна дирекция „Социално подпомагане” и нейните 148 дирекции „Социално
подпомагане” на територията на цялата страна. Към момента се оказва подкрепа на
7 283 потребители - лица с трайни увреждания. Общият размер на БФП по процедурата
е 38 747 500 лв. и са договорени общо 38 747 499.58 лв., което е 99.99 %.
По Проекта до момента са работили общо 7 424 лични асистенти; В резултат на
проведената индивидуална социална работа със семействата на лицата с увреждания на
пазара на труда до момента са се реализирали 104 лица, в т.ч. 51 жени.
От 2010 г. се изпълнява проект „Подкрепа за достоен живот” по операция
„Алтернативи”, който има за цел да допълни и надгради услугата „Личен асистент”
приложи в национален мащаб нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда
чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. Чрез проекта
се създават условия за децентрализиране на услугата, която до момента традиционно е
предоставяна от Агенцията за социално подпомагане. Партньорството с общините на
територията на страната гарантира националния обхват на дейността. Лицата с трайни
увреждания и затруднено обслужване, получават право на индивидуален бюджет за
ползване на услугата „Личен асистент” и сами ще определят как тя да бъде
организирана във времето. Индивидуалният бюджет за всяко нуждаещо се от услугата
лице ще бъде определян въз основа на оценка на потребностите. Оценката на
потребностите се извършва от дирекциите „Социално подпомагане” по местоживеене
на потребителите. Услугата се предоставя от съответната община, партньор по
операцията. Общините и районите на общини на територията на страната, включени в
операцията са 285 и имат ангажимент да създадат банка с лични асистенти – лица в
трудоспособна възраст, заявили желание да извършват дейността. Лицата от целевите
групи, въз основа направената им индивидуална оценка, получават правото да ползват
определен брой часове за услугата „Личен асистент”, на месец, въз основа на което се
определя и индивидуалния бюджет за всяко лице. Продължителността на операцията е
от 2010 до 2013 г и се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в
партньорство с 264 Общини и 24 района на Столична община с общ бюджет
34 999 999.93 лв. Очаква се най-малко 9 000 нуждаещи се лица да получат услугата
„Личен асистент”.
Операция „Социални услуги за социално включване” си поставя за цел да
подкрепи развитието и прилагането на нови устойчиви и комплексни подходи за
повишаване качеството на живот и превенция и преодоляване на последиците от
социалното изключване на уязвими групи. Реализира се в три компонента: „Социални
услуги за деца в риск”, „Социални услуги за пълнолетни лица” и „Иновативни подходи
за превенция и преодоляване на социалното изключване на рискови групи”. Мерките
предвиждат разработването на мрежа от подкрепящи дейности за деца и възрастни,
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както поставят специален акцент върху иновативни подходи за подкрепа –
предоставяне на комплекс от социални услуги за преодоляване на зависимости, за
подкрепа на професионалното развитие на лица, полагащи грижи за зависими членове
на семействата си, включително и подкрепа за трудова реализация на майки с деца, за
социална интеграция на лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода”, за
превенция на риска от социална изолация на деца от рискови семейства, за лица с
психични заболявания, лица с увреждания и други групи в риск от социално
изключване. Сключени са 108 договора на стойност 17 638 035,38 лв. Според
посочените прогнозни данни в проектните предложения общият брой на целевата група
по цялата процедура е 14 764 лица, в това число 2 479 деца. 4 987 са лицата с
увреждания, като 277 от тях са деца. 79 лица от целевата група са настанени в
специализирани институции и за тях е предвидено извеждане от институцията и
предоставяне на подходящи услуги в общността. В обхвата на целевите групи са
включени и 220 лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, 260 лица с психични
заболявания и 334 лица, страдащи от различни зависимости. Ще бъдат разкрити 123
социални услуги, от които 52 иновативни.
В резултат на активната работа на Националната федерация на работодателите на
инвалиди, към Столична община – Район Люлин бяха продължени дейностите през
2010 г. по реализирания с подкрепата на Програма „Европейски проекти и развитие на
гражданското общество” през 2009 г. за предоставяне на мобилни услуги за хора с
увреждания на територията на Район Люлин на 65 лица.
Регистрирани лица за специализирано административно обслужване са 114 лица с
увреждания. Обслужените лица с трайни увреждания от „Мобилното специализирано
звено” са 20 лица.
Във връзка с оказване на методическа подкрепа при предоставянето на социални
услуги на хора с увреждания, БАЛИЗ провежда дискусионен форум „Следващата
стъпка за достоен живот. Нови подходи м развитието на социалните услуги за хора с
интелектуални затруднения”, съвместно с Де Пасарел – Холандия. Изработена и
преведена е обучителна програма за хора с тежка и дълбока интелектуална
недостатъчност „Мотивация, социализация и професионални умения за включване в
дейности, свързани с професионална реализация”. Направен е превод на европейски
практики за изготвяне на „Интегриран холистичен модел на ранна интервенция за деца
и семейства”. Изготвен и даден за печат е „Каталог на знанието за обучение на
специалисти при работа за хора с тежка и дълбока умствена изостаналост при
овладяване на трудови умения”. Изготвена е брошура, изработен и приложен в
социалните услуги в Ловеч и Пазарджик софтуерен продукт за изготвяне на
индивидуален план. Изготвен е дизайн и отпечатване на брошура „Специализирано
обучения за трудови умения за хора с тежка и дълбока уместена изостаналост”.
Изготвен е дизайн и отпечатване на ръководство за развитие на трудови умения за хора
с тежка и дълбока умствена изостаналост, наръчник за софтуерното приложение на
индивидуалния план за грижа. Отпечатани са 700 и разпространени 200 ръководства за
планиране на социалните услуги в общността. Изготвена е и разпространена
Класификация на социалните услуги в общността и нейното приложение при
планирането на областните стратегии. 104 са изготвените индивидуални планове за
грижа в софтуерния продукт. Във връзка с повишаване квалификацията на персонала за
предоставяне на качествени грижи на хората с увреждания БАЛИЗ обучава 250
специалиста работещи с хора с увреждания в 20 семинара. Провежда квалификационен
курс за 20 учители от детски градини за „Интегриране на деца със СОП”.
В областта на социалните услуги в освободените от държавата и общините ниши
и през 2010 г. Съюза на инвалидите в България поставя акцент върху изпълнението на
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целевата помощ за придружител на трудноподвижни и тежкоболни хора,
регламентирана с чл. 53 на ППЗИХУ и договора между СИБ и АХУ. Извършва се
значителна работа по приемането, окомплектоването и обучението за работа с
програмен продукт, разработен в АХУ, за набиране информация за правоимащите лица,
изплащането на целевата помощ и отчитането на извършените плащания, което ще
позволи както по-ефективна дейност, така и упражняване на по-голям контрол. Общо в
регионалните организации са окомплектовани документите на 18 304 правоимащи лица
и е изплатена сумата 851 136 лв., на членуващи и нечленуващи в СИБ. През годината от
Централно управление на СИБ са разгледани и удовлетворени молбите за парична
помощ за лечение и лекарствени средства, необслужвани или частично обслужвани от
НЗОК, на 77 души с общо 18 370 лв. От регионалните структури на СИБ са
предоставени услуги (материална помощ – хранителни продукти, облекло, обувки и
хигиенни материали и консултантски услуги) на 115 597 души на стойност 1 296 212
лв. остойностени по средни пазарни цени. Общо през 2010 год. от Централно
управление и регионалните и местни структури на СИБ беше оказана социална помощ
и извършени социални услуги на 311 927 лица с увреждания и членовете на
семействата им, които остойностени по актуализираната вътрешна Наредба на СИБ
възлизат на 3 402 084 лв.
Регионалната организация в Хасково и през 2010 г. успява да поддържа
трапезария за средно 30 социално слаби хора с увреждания. В Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания при РО на СИБ в Шумен
са обслужени 76 души, в Дневен център – Кърджали – 44, в Габрово – 83 и във Видин –
102.
Информационно-консултантски услуги са оказани през 2010 г. на повече от 128
000 души само в областта на социалното подпомагане и услуги.
По оперативна цел 7. „Осигуряване на равни възможности за спорт,
отдих, туризъм и участие в културния живот”
За учебната 2010/2011 година със Заповед № РД 09-1522/22.10.2010 г. на
министъра на образованието, младежта и науката са утвърдени Правила за
организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, с
нарушено зрение, с физически увреждания и с увреждания на ЦНС. Утвърдени са
27 390 лв. за финалните състезания.
През учебната 2009/2010 година в ученическите игри за ученици с увреждания са
участвали 330 ученици в 11 вида спорт – бадминтон, тенис на маса, футбол, волейбол,
лека атлетика, шахмат, джудо, голбал, ски бегови дисциплини и дартс, за които е
осигурено финансиране в размер на 27 000 лв. Проведени са 60 състезания, конкурси и
олимпиади по Програмата с мерките за закрила на деца с изявени дарби, в които са
участвали и деца със специални образователни потребности. По Програмата с мерките
за закрила на деца с изявени дарби са обхванати 24 деца със специални образователни
потребности.
Във връзка с назрялата необходимост от практическа специализирана подготовка
на ресурсните учители за провеждане на занимания по физически упражнения и спорт с
учениците със специални образователни потребности, и преди всичко с учениците с
физически увреждания, които се обучават интегрирано в общообразователна среда, е
изпратено писмо до директорите на ресурсните центрове да се обърнат за съдействие
към Българската параолимпийска асоциация с оглед организиране и провеждане на
обучение на ресурсните учители за повишаване на уменията им в областта на
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адаптираната физическа активност, което да се осъществи от специалисти на
Националната спортна академия „Васил Левски” - гр. София.
През 2010 г. по програмата на Министерство на културата за творчески проекти в
областта на любителското творчество са финансирани 2 проекта на фондация „Старт”
за фестивала „Надмощие на духа”, който е с детска и младежка насоченост и на
сдружение „Будители – следовници” за поддържане на театър за хора с увреждания. По
линия на допълваща целева субсидия са предоставени средства на националното
читалище на слепите „Луи Брайл 1928” за ремонт на три тактилни дисплея в Чехия,
които се използват от напълно слепи коректори и редактори при извършването на
предпечатна подготовка на брайлови книги и за изработка на 5 заглавия на брайлов
шрифт и 120 заглавия на електронна книга за хора с нарушено зрение. Броят на
участниците в описаните културни прояви е приблизително 100, а ползватели на
библиотеката са хората с нарушено зрение в цялата страна. Чрез държавната субсидия
за читалищата Министерство на културата създава условия за развиване на дейности,
свързани с потребностите на хората с увреждания – такъв е примерът с читалище
„Борба” в Кнежа, което през 2010 година изгради Дневен център за деца с увреждания.
Във връзка с развитие и подпомагане на проекти за изкуство, култура и спорт на
хора с увреждания и техни организации, Министерство на физическото възпитание и
спорта е извършило 36 проверки на организации с цел осъществяване на мониторинг
по изпълнение на поети задължения по проектите. Организирани са 2 съвместни
спортни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища с
над 200 участника. През 2010 година Министерство на физическото възпитание и
спорта е осигурило финансиране по програмата на мерките за закрила на деца с изявени
дарби на стойност 41 760 лева. Обхванати са 29 деца. Проведени са 16 състезания от
Българска параолимпийска асоциация в които участие са взели 773 участника и 9 от
спортната федерация на глухите в България с 480 участника. Българска
параолимпийска асоциация и спортната федерация на глухите в България са
финансирали по един проект по пилотна програма „Спорт за хора с увреждания и деца
в риск”, в които са обхванати общо 72 деца. През 2010 година са подготвени 61
български представители, които са взели участие в олимпийски състезания.
Министерство на физическото възпитание и спорта осигури и връчи 14 парични
награди за постигнати призови класирания през годината по предложение на БПА и
СФГБ.
Във връзка с развитието и подпомагането на проекти за изкуство, култура и спорт
на хора с увреждания и техни организации, Агенцията за хора с увреждания е
финансирала 18 проекта на неправителствени организации с цел преодоляване на
социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото на
стойност 260 920.35 лева, в които са обхванати 3 600 лица с увреждания. В процеса на
изпълнение на проектите са извършени 40 проверки.
Независимо от сложната ситуация, повече от 25 % от сформираните в общинските
структури на СИБ 148 състава на художествената самодейност през 2010 г. са имали
публична изява. С мащабност на национално равнище се открояват проявите в Перник,
където през месец юли в кв. Църква се провежда Четвъртия републикански фестивал на
хората с увреждания под патронажа на кмета на общината, с повече от 1 000 самодейци
– хора с увреждания от страната и Република Македония. По традиция фестивалът се
съпътства от изложба на приложното изкуство, а по регламент е предшестван от
регионални прегледи на художествената самодейност. С добри постижения се
отличават самодейците от Габрово, Пазарджик и Бургас. Регионалната организация в
Габрово участва в традиционните празници на хумора. Изложби на кулинарното и
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приложно изкуство се организират в РО „Св. София”, РО - Бургас и др. Общо за
страната участниците в тези мероприятия надхвърлят 1800 души.
Масови туристически излети и екскурзии провеждат както РО „Св. София” – над
50, включително и задгранични, така и регионалните организации в страната. Общо
участниците в тези прояви са повече от 9 000 члена на СИБ и придружители.
През 2010 година БАЛИЗ финансира проект „Лечебната сила на природата в
помощ на лицата с умствени увреждания и техните семейства”. Обхванати са 30 лица с
увреждания и 15 родители на деца с увреждания.
През 2010 година Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение е
финансирало един проект за преододоляване на социалната изолация на хората с
увреждания и тяхната интеграция в обществото, в който са обхванати 223 лица с
увреждане.
АРДУС реализира проект „Интерактивни образователни техники за повишаване
на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – Патиланско
Царство”, с продължителност 6 месеца. В края на проекта 18 деца с и без увреден слух
на възраст от 8 до 13 години, представят спектакъл „Патиланско царство” в Младежки
театър „Николай Бинев”. Чрез работата с професионалисти н областта на актьорското
майсторство и сурдопедагози, децата подобрили говора си, учат се да работят в екип,
както и да разчитат на себе си.
По оперативна цел 8. „Повишаване степента на информираност на
обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в
обществените нагласи спрямо тях”.
Едни от оперативните цели в Националната програма за гарантиране на правата на
децата с увреждания 2010-2013 г. са „Промяна на нагласите на обществото към децата с
увреждания” и „Създаване и поддържане на информационна система за деца с
увреждания”.
На 05.10.2010 година със съдействието на Бълскарска стопанска камара в София е
проведен информационен ден и „Ден на кариерата за хора с увреждания 2010 – мост за
намаляване на ефектите от кризата”. Повишаване степента на информираност на
обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в
обществените нагласи спрямо тях.
С решение №РД09/004 от 17.06.2010 г. за втори път е открита процедура по реда
на Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, с предмет: обучение на
социални работници за индивидуална социална работа с потребителите и с техните
семейства и обучение на социални работници за изготвяне на индивидуални планове на
потребителите на социалната услуга „Личен асистент”. Процедурата е прекратена.
Въпреки непроведените обучения, индивидуалните планове на потребителите се
изготвят в съответствие с Методиката за предоставяне на социалната услуга „Личен
асистент” и в указаните срокове. Индивидуалната социална работа със семействата на
потребителите се провежда, съгласно плана на дейностите. При извършване на
дейностите социалните работници прилагат придобития опит от реализацията на
Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза 1”, както и на техния
професионален опит.
Операция „Съпричастност” цели създаване на предпоставки за активното
социално включване на хората с увреждания, като една от най-уязвимите групи в
обществото. За да бъде постигната целта е необходимо да бъде повишена
информираността за потребностите на хората с увреждания и да бъдат променени
нагласите с оглед приемането им като пълноценна и дейна част от обществото.
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Операцията се насочва към повишаване степента на информираност на обществото за
проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените
нагласи спрямо тях. Ще бъдат реализирани следните дейности - информиране на
обществото за потребностите на хората с увреждания и възможностите на различните
социални програми и общностните инициативи за установяване на равни възможности
за тях и социалното им включване; разработване и провеждането на информационни
здравни кампании за превенция на уврежданията и за информиране на последиците и
възможностите за лечение на заболяванията; създаване на модели за сътрудничество и
партньорство на местно и регионално ниво между всички заинтересовани страни в
процеса на интеграция на хората с увреждания; разработване и разпространение на
специализиран софтуер за подкрепа на електронното включване на лица с различни
видове увреждания; създаване на информационни портали, ориентирани към нуждите
на хората с увреждания; насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от
иновативни социални услуги за хора с увреждания и за деца и семейства в риск.
Операцията има за цел да окаже подкрепа на хора с увреждания, социално изключени
групи и общности, население в активна трудоспособна възраст. Допустими кандидати и
партньори са национално представителните организации на хора с увреждания и
национално представителните организации за хора с увреждания съгласно §1, т.10 от
ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания. Финансовия ресурс е 10 000 000
лeвa за реализация до 2013 година.
Националната федерация на работодателите на инвалиди издава 21 бр.
Информационен бюлетин на ЦКСУ за РХУ за информация и консултиране на
работодателите на хората с увреждания и на самите лица с увреждания от
специализираните предприятия за хора с увреждания. Проведен е национален форум на
работодателите на хора с увреждания за промяна нагласите на работодателите спрямо
наемането на хора с увреждания, Национална кръгла маса на 17 юни 2010 г. на тема
„Предизвикателства пред местната власт за социално включване, чрез заетост на хората
с увреждания”, участие вземат 70 представители на общините и други работодатели.
Във връзка с реализиране на проект „Интерактивни образователни техники за
повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух –
Патиланско Царство”, се провежда пресконференция и представители на АРДУС
участват в телевизионни и радиопредавания.
Във връзка с осигуряването на широка обществена подкрепа на дейностите, които
се предприемат за реализиране на Стратегията за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания 2008 – 2015 г., чрез провеждане на информационни кампании
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) реализира редица
мероприятия.
През месец март 2010 г. се приемат изменения и допълнения в Закона за
интеграция на хората с увреждания, в резултата на което се запазва досегашния ред за
предоставяне на добавката за социална интеграция, което става достояние и на
медиите. По законопроекта експертите на КНСБ работят съвместно с представители на
СИБ и други национално представителни организации на и за хора с увреждания.
Традиционно е сътрудничеството с Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания при обсъждане на проекти на нормативни актове, стратегии, програми и
планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция.
Експертите на Конфедерацията работят и участват съвместно с представители на
Съюза на инвалидите в България, който е асоцииран член на КНСБ в заседанията на
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, Комисията по труда и
социалната политика към Народното събрание и други трипартитни органи. В интернет
сайтовете поддържани от КНСБ се публикуват консултации по въпроси относно
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правата на хората с увреждания и политиките на държавата, насочени към тях.
Традиционно интересът е насочен към правото и процедурите за получаване на
интеграционна добавка, както и някои облекчения по Закона за интеграция на хората с
увреждания и други закони. Експерти на специализирания департамент на КНСБ
консултират (устно и писмено) своите членове и граждани, включително и такива с
увреждания, които имат конкретен проблем или се обръщат с молба за съдействие и
помощ относно закрила при уволнение, търсене и намиране на работа и др. за хора със
специфични възможности. По-интересните и специфични случаи и дадените отговори
се публикуват в печатни и електронни издания.
И през 2010 г. КНСБ поддържа активното си участие при организацията на
различни прояви с благотворителен характер за децата с увреждания от Центъра за
социална рехабилитация и интеграция за деца с физически увреждания „Къща на
игрите” в с. Дълбок дол, общ. Троян. Представители на конфедерацията участват
редовно на неговия официален празник 24 май и провежданите ежегодно Майски
артистични празници „Балканска ябълка”, като даряват дрехи, лакомства и др. Участие
вземат и в провежданите благотворителни търгове на предмети от глина, изработени от
децата на дома. По време на коледните празници Президентът на КНСБ посещава
ДОВДЛРГ „П. Р.Славейков” – гр. София, където са извършени дарения за 80 деца.
Дарения получават и децата от ДОВДЛРГ „Св. Иван Рилски” – гр. София и от Дневен
център за деца с увреждания – с. Дълбок дол, община Троян. За трета поредна година
Синдикатът на българските учители към КНСБ провежда Коледната инициатива
„Различни, но заедно”, организирана съвместно с Арт център „Кърнолски” с
подкрепата на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към Столична
община, Регионалния инспекторат по образование, гр. София, БЧК и др. Проявата дава
възможност на деца и младежи от София в неравностойно положение, както и
представители на различни малцинствени групи да пеят и танцуват заедно в
навечерието на Коледа. Сред участниците в инициативата са били и Формация
„Жестим +” към ССУ с детска градина за деца с увреден слух ”Проф. Д-р Дечо Денев”,
деца от Дом за деца лишени от родителски грижи „Петко Славейков” и др.
В европейската година за борба с бедността и социалното изключване експерти на
Конфедерацията вземат участие в провежданите семинари, конференции, кръгли маси
и дебати в столицата и страната, като едно от основните направления в изказванията и
становищата бе повишаването на заетостта като цяло и на хората с увреждания в
частност, като основен инструмент за преодоляване на бедността сред тях и изолацията
им от обществото. КНСБ традиционно си сътрудничи със СНЦ „Да запазим децата” и
МТСП в Проекта „Кухни Спасение” за подпомагане с топъл обяд на самотно живеещи
лица с увреждания, лица с минимални доходи или без доходи, самотни възрастни и др.
Проявата е широко огласявана в медийното пространство. Отделно от тези прояви
КНСБ, съвместно със СНЦ „Да запазим децата” провежда всяка година Детския
етнофестивал в община Минерални бани – гр. Хасково, като през годините в неговата
програма са вземали участие и деца с увреждания. От 1998 г. КНСБ чрез сдружението
изпаща всяка година стипендии на деца на работници, загинали при трудова злополука
или при големи национални трагедии /катастрофите при гр. Бяла и Охридското езеро/,
като към момента такова подпомагане са получили 34 деца до навършване на 18годишна им възраст.
През 2010 година Съюза на инвалидите в България постига напредък в
снабдяването на организационните структури с електронна техника и обучението на
членовете им за работа с нея, което улеснява пряката и обратна връзка със структурите
по места. Всяко тримесечие в Централно управление на организацията се получават
обобщени отчети за работата на регионалните и общински структури и за възникналите
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проблеми в социалното обслужване на хората с увреждания. Продължава ежемесечно
до всички структури на СИБ да се изпраща Информационен бюлетин с консултации по
измененията в нормативната уредба и намерения за нейното изменение, информация за
обявени конкурси за социални и инвестиционни проекти и резултати от приключили
проекти, съобщения от организационен характер, резултати от приключили проекти,
международно сътрудничество. Печатното издание на СИБ вестник „Кураж” достига до
голям брой хора с увреждания и предоставя трибуна за читателите. На страниците му
се публикуват всички нормативни документи по социални проблеми в специално
приложение Библиотека „Кураж”. Обществеността се информира широко за всички
проекти с участие на СИБ на общинско, регионално и национално равнище. През 2010
г. вестникът продължава публикуването и на едно изключително сериозно проучване
„Социално-икономически профил на хората с увреждания в България: кои и какви са
те” по проект за повишаване на капацитета на организациите на хора с увреждания.
През 2010 година главна задача на редакцията е привличане за сътрудници
професионалисти – журналисти, работещи в различни регионални медии, което
повишава качеството на материалите, посветени на проблемите на хората с увреждания
от съответните региони.
Вестникът побликува и рубриката „Станете наши приятели”. Целта й е да
представя хора със специфични възможности, дори и да не са членове на СИБ, имащи
постижения в различни области, хора с увреждания или здрави, но с отношение към
проблемите на инвалидите, интересни, силни личности. С помощта на координаторите
председателите на СИБ са канени за участие в инициативите на местните организации,
за да станат наистина наши приятели. Целта на тази рубрика е да се проникне посериозно в средите на творци, спортисти, бизнесмени и пр., и чрез тях да се повиши
степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с
увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях.
Приоритетна тема за 2010 година е представянето на добри практики за
партньорство между структурите на СИБ на всички равнища и местната
администрация. Тази тема е продиктувана от реализирания от СИБ проект по ОПАК,
цели доказването на неговата устойчивост и популяризирането на моделите за добро
партньорство по силата на подписаните кметовете на общини споразумения в тази
посока.
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