ГОДИШЕН ДОКЛАД
за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с
увреждания 2008 – 2009 г.
за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

С Решение по Протокол № 19 от заседанието на 15 май 2008 г.
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания за 2008 – 2009 г. В изпълнение на т. 2 от
Решението на Министерския съвет е изготвен годишния доклад по изпълнението
на Плана за действие.
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:
По оперативна цел 1. „Създаване на адаптирана към нуждите на хората с

увреждания среда"
Направление 1. Физически достъп до обществени сгради, жилища,
открити пространства и работни места.
В областта на достъпната среда дейностите и мерките се изпълняват
поетапно от отговорните институции. На 5 юни 2008 г. на оперативното
заседание Министерският съвет взе Решение за предприемане на действия за
осигуряване на свободен достъп за хората с увреждания до сградите на
държавната администрация и на областите администрациите. Във връзка с това
Министерството на труда и социалната политика пое изпълнението на
координираща роля, която се изразява в обобщаване на информацията за
достъпността на средата за хора с увреждания от всички министерства и от
областните управители. Достъпността е от съществено значение за поддържане
на недискриминация и приобщаващи форми на участие в много аспекти на
ежедневния живот. В резултат на предприетата инициатива на Министерството
на труда и социалната политика за изясняване на ситуацията с осигуряването
на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в системата на
държавната администрация, се очертаха следните проблеми:
- Голям брой от сградите се ползват съвместно от две или повече институции;
- Значителен брой от сградите не са собственост на самата институция;
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- Част от сградите са стари и не е допустимо извършване на съвременнни
строителни реконструкции, като например изграждане на асансьор и др.;
- За много от сградите се изискват сериозни финансови средства, поради
което не са предприети необходимите действия за осигуряване на достъп.
Обобщено, в системата на държавната администрация по данни на
самите министерства, са налице както следва:
- 763 сгради с достъпен вход;
- 682 сгради с осигурена достъпна приемна;
- 631 сгради нямат осигурен достъпен вход;
- 674 сгради нямат осигурена достъпна приемна;
- 17 сгради имат частично изграден достъпен вход;
- 5 сгради имат частично изградена достъпна приемна.
През 2008 г. по инициатива на министъра на труда и социалната политика
бе направено предложение за включване на текст в проекта на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2009 г., както следва: „всеки
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити следва да предвиди в
рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2009 г.
средства за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна
среда за хора с увреждания”. В Проекта на Постановление на Министерския
съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. е
посочено, че средствата за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хора с увреждания, които трябва да предвиди всеки
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити са в размер не по-малък от
150 000 лв.
През изминалата 2008 г. Министерството на труда и социалната политика
предприе дейности за осигуряване на свободен достъп за хора с увреждания до
сградите в неговите структури, които да бъдат приведени в съответствие с
изискванията на Наредба № 6 за осигуряване на достъпна среда в
урбанизираните територии. В резултат на предприетите и извършени действия
за осигуряване на достъпна архитектурна среда до 31.12.2008 г. от ползваните
общо 710 сгради от структурите на Министерството на труда и социалната
политика, в 376 са осигурени достъпен вход и достъпна приемна, а 261 структури
разполагат с изнесена приемна. В процес на изграждане на достъпната среда
са 8 сгради, а в други 65 сгради са предприети адаптивни мерки като поставяне
на звънец за повикване на служебно лице, което да обслужи хората с
увреждания.
От ползваните от Агенция по заетостта общо 279 сгради, в 158 от тях е
изградена достъпна среда (достъпен вход и приемна). В 115 сгради се извършва
обслужване в изнесена приемна и в 1 е поставен звънец за повикване на
служители с цел осигуряване на обслужването на хората с увреждания.
Продължава изграждането на достъпна среда в 5 сгради, а именно – филиал
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Горна Малина към Дирекция „Бюро по труда” – Ихтиман; филиал Малко Търново
(РДСЗ – Бургас); Дирекция „Бюро по труда” – Тервел; филиал Балчик (РДСЗ –
Варна); филиал Сърница към Дирекция „Бюро по труда” – Велинград.
Агенция за социално подпомагане ползва общо 397 сгради, от които в 195
са осигурени достъпен вход и достъпна приемна, в 139 обекта обслужването се
извършва в изнесена приемна и в 63 обекта е поставен звънец за повикване на
служители с цел осигуряване на обслужването на хората с увреждания.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ползва общо 28
сгради, в които се извършва административно обслужване. В 18 от сградите е
осигурен достъпен вход и достъпна приемна, в 7 от сградите обслужването се
извършва в изнесена приемна, в 1 сграда е поставен звънец за повикване на
служители с цел осигуряване на обслужване на хората с увреждания, а в 2
сгради продължава изграждането на достъп (Пловдив и Стара Загора).
В Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) е назначен експерт
по проблемите на достъпната архитектурна среда, който изготвя експертизи за
достъпност при проектиране на нови спортни обекти и ремонт на
съществуващите.
През отчетния период е създадена работна група, която да изготвя
предложения, проекти и становища по проблемите на архитектурната
достъпност. В работната група участват експерти на ДАМС и представители на
„Национална спортна база” ЕАД и Българската параолимпийска асоциация.
На основание чл.47, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за физическото възпитание и
спорта е разработена програма за преодоляване на този социален проблем. Тя
е неразделна част от Стратегията на ДАМС за развитието на материалнотехническата 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 2008 г. са реализирани следните практически мерки:
- Сградата на Държавната агнеция за младежта и спорта е напълно достъпна
за хора с увреждания, като за целта е обособен паркинг за тях, изградени са
рампи за достъп на лица, ползващи инвалидни колички, част от санитарните
възли са преустроени с оглед използването им от хора с увреждания, а в
сградата на възстановителния център на спортен комплекс „Дианабад” е
монтиран специализиран асансьор и две рампи.
- Изготвени са идейни проекти за премахване на архитектурните бариери в
спортните бази и обекти, предоставени за управление на ДАМС. Те ще бъдат
осъществени поетапно при провеждането на капиталови ремонти на
съоръженията.
- Одобрени са в капиталовите разходи средства за осигуряване на
архитектурна достъпност на обектите, предоставени за управление на ДАМС.
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В Театър „199” предстои да бъде направен асансьор. В момента
осъществяването на проекта е спряно поради наличие на технологичен
проблем.
В Народен драматичен театър „Сълза и смях” е изготвен проект за титри
за глухи хора, който чака финансиране.
В Драматичен театър – Бургас предстои изграждането на подход към
санитарните възли за хората с увреждания, за което има осигурено
финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” (Операция 1.1
Социална инфраструктура).
В Музей „Христо Ботев” в Калофер е предвиден проект по Оперативната
програма „Регионално развитие” за 2009 г.
В Национален музей на българското изобразително изкуство е предвиден
проект по Оперативната програма „Регионално развитие” за 2010 г.
За Националната галерия за чуждестранно изкуство е предвиден проект
по Оперативната програма „Регионално развитие” за 2009 г.
Младежки драматичен театър „К. Кисимов” – Велико Търново и Софийска
филхармония са реализирали спечелените проекти, които са финансирани от
Агенция за хората с увреждания.
Оперно-филхармонично дружество – Бургас е включено в Проект за
ремонт и модернизация на сградата на Операта по Оперативната програма за
регионално развитие на Югоизточен планов район, както е заложено в плана
на Министерството на културата за 2010 г. в набирането на средства за
изграждане на платформа за преминаване от първо към второ ниво –
Зрителска зала.
В Сатиричния театър „Алеко Константинов” – София и Драматичен театър
„Н. О. Масалитинов” – Пловдив са изградени рампи и подемници.
В Младежкия театър „Николай Бинев” – София, е изградено санитарно –
хигиенно помещение, достъпно за хората с увреждания.
В Театър „Българска армия” – София и Народен театър „Иван Вазов” вече
са изградени рампи, а Драматичен театър „Н. Й. Вапцаров” – Благоевград също
разполага с рампа и подход. В сградата на филиала на Драматичен театър
„Стоян Бъчваров” – Варна също е изградена рампа. Драматичен театър –
Добрич разполага с изградена рампа до фоайетата, Драматичен театър – Ловеч
има рампа и подход, Драматично-куклен театър „Иван Радоев” – Плевен има
изградена рампа. Изградена рампа има и в една от сградите на Националния
политехнически музей – София.
В Драматично-куклен театър „Васил Друмев” – Шумен и Драматичния
театър „Адриана Будевска” – Бургас са изградени рампи и достъпни санитарнохигиенни помещения за хора с увреждания.
Напълно достъпни за хората с увреждания са сградите на Опернофилхармонично дружество – Русе (сградите на операта и филхармонията),
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Музикално-драматичен театър – Велико Търново, Софийска опера и балет,
Национален исторически музей, Държавен музикален театър „Стефан
Македонски”, една от сградите на Националния политехнически музей – София.
На територията на Националния музей „Шипка-Бузлуджа” са осигурени
паркоместа за хората с увреждания, изградени са рампи, поставени са табели,
като две от сградите на музея са достъпни и разполагат със санитаро-хигиенно
помещение, достъпно за хората с увреждания.
Националният музей „Земята и хората” разполага с рампа, достъпен
асансьор и санитарно-хигиенно помещение, които са изградени през отчетния
период.
В Националния музей на българското изобразително изкуство са
поставени информационни табели с уголемен шрифт.
Народната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” по проект на
Британския съвет, осигурява условия за информационно обслужване на хора с
увреждания. До момента е открито едно работно място за лице с увредено
зрение, изготвен е и проект, свързан с достъпна среда, който да включва
рампа, преустройство на входните врати, тоалетна, монтиране на асансьор до
втория етаж. Проектът не е получил финансиране до момента. Народната
библиотека ще кандидатства с проекта си пред Агенцията за хората с
увреждания.
Двадесет и едно училища по изкуства се помещават в държавни сгради,
публична държавна собственост, предоставяна на Министерството на
културата. В четири от тях е осигурен частичен достъп на хора с увреждания до
първия етаж и до част от помещенията – Национално училище за фолклорни
изкуства „Филип Кутев” – Котел, Национално училище за музикално и танцово
изкуство „Добрин Петков” – Повдив, Средното художествено училище за
приложни изкуства „Проф. Венко Колев” и Националната гимназия за
пластични изкуства „Акад. Дечко Узунов” – Казанлък.
Приведени са спортните обекти от системата на Държавна агенция за
младежта и спорта в съответствие с изискванията за достъпност и са
предприети мерки за създаване на условия в читалищата чрез допълваща
целева субсидия за извършване на ремонт и реконструкция на сградите за
осигуряване на достъп за хора с увреждания.
Във връзка с дейността по осигуряване на достъп и адаптиране на
културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания през 2008 година
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) проведе един конкурс, в който взеха
участие държавни, общински и неправителствени организации с общо 28
проектни предложения. Агенцията за хората с увреждания сключи договори с 16
институции за осигуряване на достъп и/или адаптиране на обектите за хора с
увреждания и е предоставила субсидия на обща стойност 473 748 лв. През 2008
г. приключи и дофинансирането на 13 проекта от 2007 г. на стойност 87 818 лв.
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По този начин, средствата изразходвани от АХУ по тази програма са 561 565 лв.
От тях са финансирани както следва:
1.
12 културни обекта, в това число 2 театъра; 2 библиотеки; 3 читалища; 1
художествена галерия; Националната астрономическа обсерватория „Рожен”, 2
храма – „Света Троица” в гр. Русе и „Св. Успение Богородично” в гр. Варна,
Българо-американския културен център.
2.
3 исторически обекта – музеи, включително Софийски исторически
музей; Археологически музей в гр. Велики Преслав и Музей на художествените
занаяти и приложни изкуства в гр. Троян.
3.
1 спортен обект – Универсална спортна зала „Орловец” в гр. Габрово.
Финансово са приключили 10 проекта, а 6 проекта ще бъдат
дофинансирани през 2009 година. Така се формира преходен остатък по тази
програма в размер на 62 827 лв.
По данни на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ), което е институцията, оказваща методическо
съдействие при обучението на участниците в проектирането и строителството
за прилагането на принципите и стандартите за достъпност, през 2008 г.
експерти от МРРБ участваха в повече от 20 семинара и курсове за прилагане на
техническата нормативна уредба по проектиране и изграждане на строежите, в
т.ч. и на нормативните изисквания за проектиране и изграждане на достъпна
среда. На тези форуми присъстваха общо над 1 000 специалисти, сред които
проектанти, строителни надзорници, строители, консултанти и представители на
общински администрации. Освен това МРРБ дава целогодишно указания по
прилагането на нормативните изисквания за изграждането на достъпна среда
по конкретни писмени и устни запитвания от участниците в проектирането и
строителството и от организации и физически лица.
Във връзка със Закона за Изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 61 от 2007 г.) за периода 2007 –
2008 г. МРРБ подготви проект на Наредба за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания, на основание чл.169, ал.2 от
ЗУТ и във връзка с чл.33 от Закона за интеграция на хората с увреждания
(ЗИХУ). През май 2008 г. проектът на Наредба беше изпратен чрез Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор в Европейската комисия в
изпълнение на изискванията на Постановление № 165 на Министерския съвет от
2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за
технически регламенти и правила за услуги на информационното общество
(обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.), с което
е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС. В резултат на
получените от Франция и от Европейската комисия становища и коментари
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периодът за приемане на бележките по проекта беше удължен до ноември 2008
г.
Във връзка с чл.6, ал.3 и чл.8, т.3 от Закона за интеграция на хората с
увреждания в началото на 2009 г. проекта на Наредба за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания бе
обсъдена на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания, което се проведе на 10 Февруари 2009 г. и представителите на
национално представените организации на и за хората с увреждания изразиха
своите становища относно текста на гореспоменатата наредба.
След приемане на новата наредба и обнародването й в „Държавен
вестник” Министерството на регионалното развитие и благоустройството има
готовност да окаже методическо съдействие на организирани от
професионалните и други заинтересувани организации форуми за запознаване
на участниците в проектирането и строителството с новите изисквания и с
принципите и стандартите за достъпност.
Направление 2. Достъпен транспорт
Пред административната сграда на дирекция „Морска администрация” –
гр. Бургас е обособено и маркирано място за лица с увреждания.
Пред административната сграда на дирекция „Морска администрация” –
гр. Варна са обособени две паркоместа за ползване от граждани с увреждания,
които са обозначени със съответната маркировка и международния символ за
лица с увреждания.
Пред административната сграда на дирекция „Морска администрация” –
гр. Бургас е обособено и маркирано място за лица с увреждания.
1. Железопътния транспорт.
Във връзка с изпълнението на дейността, свързана с осигуряване на
достъп в системата на железопътния транспорт в изпълнение на задълженията
на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”), по
утвърдена програма за внедряване на система за транспортно обслужване на
трудноподвижни лица, са изпълнени следните мероприятия през 2008 г.:
По отношение на Гара Горна Оряховица пътническа се изпълнява втори
етап на обект: „Ремонт приемно здание и перони гара Горна Оряховица
пътническа”. Частично е изградена рампа за трудноподвижни лица към
чакалнята от страна на предгаровия площад. Направена е еластична пътека за
достъп до коловозите, а в чакалнята са обособени стая и сервизно помещение
(WC) за хора със затруднения в придвижването. Предвижда се обекта да
завърши през 2009 г., а финансирането на мероприятията е от Републиканския
бюджет на стойност 22 000 лв. с ДДС.
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Продължава оформянето на централен подлез на гара Русе пътническа. В
подлеза на гара Русе са изградени два броя асансьори на две и три нива за
подход за лица с увреждания от града към билетните каси. Финансирането е от
Републиканския бюджет на стойност 92 000 лв. с ДДС.
Във връзка с осъществявания ремонт на жп гара Пазарджик са изградени
2 (два) подхода, в процес на довършване е трети подход и са изградени
тоалетна и чакалня за трудно подвижни лица. Финансирането е осигурено от
Републиканския бюджет на стойност 36 000 лв. с ДДС.
Изграден е подход за трудно подвижни лица към новото приемно здание
на гара Кермен, а също така и достъпен санитарен възел. Финансирането е
осигурено от Републиканския бюджет на стойност 32 400 лв. с ДДС.
Относно ремонта на околните пространства и осигуряване на отопление
на територията на гара Разлог, за сега само е изготвен проект.
Все още предстои извършване на ремонт на настилките и околните
пространства на гара Сандански.
Поради забавяне на Разрешението за строеж, в началото на 2009 г. е
започнало строителството за изграждане на подход за придвижване на лица с
увреждания до перона на нова спирка на жп спирка „Вардар” в междугарието
Захарна фабрика – Горна баня, но строителството е спряно с акт № 10 поради
протести на живущите в района.
През 2008 г. е извършило следното от Български държавни железници
(„БДЖ” ЕАД):
Предвиденото разширяване на превозните възможности за хората с
ограничена мобилност за 2008 г. е изпълнено от „БДЖ” ЕАД. Договорът за
доставка на 25 броя електромотрисни влакове (ЕМВ) „Дезиро” на Сименс е
изпълнен. Тези влакове влязоха в експлоатация поетапно, съгласно
изпълнението на договора за доставка. С тях се обслужват 154 броя пътнически
влакове по следните маршрути: София – Пловдив – София, Перник – София –
Перник, Пловдив – Карлово – Пловдив, Карлово – София – Карлово, София –
Драгоман – София, Благоевград – София – Благоевград, Банкя – София – Банкя,
Пловдив – Асеновград – Пловдив, София – Лакатник – София и Ст. Загора –
Пловдив – Ст. Загора.
Във всяка мотриса има обособени места за лица, които ползват
инвалидни колички и санитарен възел, изграден по съвременни стандарти и с
възможност за самообслужване.
Във всички ЕМВ „Дезиро” на Сименс са поставени по една подвижна
сгъваема платформа, чрез които при необходимост се осъществява качване,
респективно сваляне на лица, ползващи инвалидни колички в гарите по
маршрута на влака. Самото обслужване се извършва от превозния персонал и
не е необходима предварителна заявка за обслужване по време на пътуването.
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От месец юли 2008 г. са включени специализирани вагони в съставите на
ускорените бързи влакове № 8606 и № 8605, движещи се по маршрута Пловдив –
Варна – Пловдив. Освен в двете крайни гари, обслужване на лица на инвалидни
колички се извършва и в гарите Стара Загора и Ямбол, които са част от този
маршрут.

2. Автомобилен транспорт.
В изпълнение на предвидените с Плана за действие мерки през 2008 г.
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” подготви и публикува за
обществено обсъждане проекти за изменение и допълнение на:
Наредба № 2 от 15.03.2002 г за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси и леки автомобили. С проекта се въвежда изискване при превозите по
градски основни линии, автобусите от клас І да бъдат с нисък под.
Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България. С проекта се въвеждат изисквания за
оборудване на всички автогари с достъпни за трудноподвижни лица маршрут от
улицата до автогарата и в автогарата до автобуса, зала за пътници, гише за
билети, санитарен възел, телефонен автомат, подемна платформа или рампа за
придвижване на лица на инвалидна количка.
През настоящата година проектите ще бъдат утвърдени и изменените
наредби ще влязат в сила.
3.Въздушен транспорт.
Правната рамка, която регламентира правата на хората с увреждания (в
частност хората с ограничена мобилност) при пътуване по въздуха включва
Регламент 1107/2006 на ЕК, която влезе в сила от 26 юли 2008 г. Целта на
Регламента е хората с увреждания и хората с ограничена мобилност да имат
еднакви права с другите пътници при пътуването им по въздух – право на
свобода на придвижване, свобода на избор и недискриминация.
В България Националният орган, който е отговорен за контрола по
изпълнението на изискванията на Регламент 1107/2006 на Европейската
Комисия е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
(ГД „ГВА”), Министерство на транспорта (МТ) (чл. 14 на Регламента).
ГД „ГВА” работи усилено и последователно за успеха на този Регламент
като осъществява координация между всички сфери, заети при превоза на
пътниците с увреждания и пътниците с ограничена мобилност: туристически
агенции и туроператори, авиокомпании, летища, организации на хората с
увреждания и хората с ограничена мобилност (Passengers with Reduced
Mobilities – PRMs).
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За изпълнение по предназначение се изпращат периодични доклади до
ГВА от заинтересованите организации относно:
- подобряване на изградената инфраструктура на летищата за приемане и
обслужване на пътници с ограничена подвижност;
- оборудване – закупуване на допълнително оборудване при необходимост;
- обучение – провеждане на ежегодно обучение на служителите според
изискванията на Регламента;
- вътрешни документи – разработване на процедури и инструкции, свързани
с обслужването на пътниците с ограничена подвижност;
- подаване на жалби – разглеждане на оплаквания и жалби на пътници.
Представители на ГД „ГВА” участват в работата на Комисията във връзка
с гарантиране на успеха на Регламента за правата на хората с ограничена
подвижност. Резултатите от тази дейност са както следва:
- протоколите от срещите се изпращат на всички организации,
представляващи заинтересованите страни – туристически агенции и
туроператори, летища и авиокомпании;
- изработване на правилници за наказания на нарушения чл. 16 от
Регламента;
- създаване на процедура за обработване на жалби относно нарушение на
Регламента съгласно чл.15;
- информиране на пътниците за техните права при пътуване по въздух чрез
подобряване, разширяване и модернизиране на уеб-страницата, чрез
използване на най-добрите практики с цел осигуряване на достъпна
информация, както и изработване на информационни видеоматериали и
брошури за правата на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност;
- установяване стандарти за качество на помощта съгласно чл.9;
- връзка с организациите за хората с увреждания относно актуализиране на
техните нужди при пътуване по въздух;
- ГД „ГВА” уведомява Комисията за прилагане на разпоредбите на
горепосочения Регламент;
- Организиране на семинар, който ще се проведе в София на 31 март – 1
април 2009 г. за всички организации, представляващи заинтересованите страни
с национални лектори и лектори от ЕК.
4.Морски транспорт.
През 2008 г. Изпълнителна агенция „Морска администрация” е извършила
следното:
В административната сграда на дирекция „Морска администрация” – гр.
Русе е осигурен достъпен вход за гражданите с увреждания. На паркинга пред
сградата е осигурено едно паркомясто за лица с увреждания.
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В административната сграда на дирекция „Морска администрация” – гр.
Варна е монтиран звънец на входа за извикване на служител за обслужване на
граждани с увреждания. Обособени са две паркоместа за граждани с
увреждания, които са обозначени със съответната маркировка.
В административната сграда на дирекция „Морска администрация” – гр.
Бургас е монтиран звънец на входа за повикване на служител с цел обслужване
на граждани с увреждания. Пред сградата е обособено и маркирано място за
паркиране за лица с увреждания.
В административната сграда на дирекция „Морска администрация” – гр.
Лом e монтиран звънец на входа за повикване на служител за обслужване на
граждани с увреждания.
Направление2. Достъпна информация и комуникации.
През отчетния период е приета Наредба за изискванията и параметрите
на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с
увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението
за предоставяне на универсалната услуга.
Издадена е от Председателя на Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и
параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за
хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на
задължението за предоставяне на универсалната услуга (обн., ДВ, бр. 32 от
25.03.2008 г.).
В наредбата е включен Раздел VI „Специални мерки за хора с
увреждания”, съгласно който предприятията, на които им е вменено задължение
да предоставят универсална услуга предприемат специални мерки, както
следва:
1. По искане на организациите на потребителите на хора с увреждания
предоставят безплатни консултации относно техническите характеристики на
крайните електронни съобщителни устройства за хора с увреждания на слуха,
зрението и говора и за възможностите за осигуряване на тези устройства на
пазара.
2. При техническа възможност осигуряват безплатно включване към
услугата „Ограничаване на изходящите повиквания” на потребителите със
зрителни затруднения.
3. Осигуряват улеснения за потребители с увредено зрение, като релефен
„PIP” знак на бутон 5 за ориентир на обществените телефони, местоположение
на чипа или указващ знак на всяка фонокарта за разпознаване посоката за
поставяне на фонокартата в апарата и други.
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4. Инсталират специални телефони за обществено ползване, монтирани
на подходящи места, които са достъпни за потребители на инвалидни колички в
болници, санаториуми, централите на организациите на и за хора с увреждания,
както и в други обществени обекти, обществени телефони с текстова или друг
вид връзка за хора с увреден слух или нарушения на говора.
5. По искане на незрящи или на абонати със зрителни увреждания да
предоставят безплатно в подходяща форма детайлизираните им сметки.
6. Предлагат цени и ценови пакети, които да са различни от прилаганите
при обичайни търговски условия по реда, предвиден в методиката по чл.195 от
Закона за електронните съобщения.
Предвидените мерки са с цел осигуряване на хората с увреждания на
достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за спешни
повиквания, телефонен указател и справочни услуги, подобни на ползваните от
другите крайни потребители.
В изпълнение на дейността за осигуряване на достъпност на средствата
за масово осведомяване и средствата за телекомуникации (телефони,
компютри и др.) са инсталирани специални телефони за обществено ползване,
достъпни за хора, ползващи инвалидни колички, както и такива с текстова или
друг вид връзка за лица с увреден слух.
Към 2008 г. 96 % от общия брой за страната обществени телефонни
апарати са с улеснения за потребители с увреден слух и за потребители с
увредено зрение (или 15 241 бр.). Част от обществените телефонни апарати са
снабдени с текстова или друг вид връзка за хора с увреден слух или говор и са
достъпни за потребители, които се придвижват с инвалидни колички, като са
монтирани на подходящи места. Цитираните данни са от последния годишен
доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2007 г., публикуван на
страницата
на
Комисията
в
Интернет
(http://www.crc.bg/section.php?id=592&lang=bg).
За осигуряване на улеснения за зрително затруднени потребители –
предоставяне в подходяща форма на детайлизираните им сметки; предлагане
на специални цени и ценови пакети за хора с увреждания, които да са различни
от обичайните търговски условия през отчетния период предприятията,
предоставящи обществени телефонни услуги се задължават да изготвят общи
условия на договора с крайните потребители (чл.226 от Закона за електронните
съобщения – обн. ДВ. бр.41 от 22.05.2007 г.). В общите условия задължително
трябва да се съдържа и информация относно специалните мерки за хората с
увреждания. Такива мерки са включени в общите условия на трите основни
предприятия:
1. „БТК” АД
(http://www.vivatel.bg/public/files/gen_conditions_articles/69/file.pdf);
2. „Мобилтел” EАД (http://www.mtel.bg/mobiltel/about/gen_conditions.php); и
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3. „Космо България Мобайл” ЕАД
(http://www.globul.bg/bg/postpaid.02.html?posm=2).
Специалните мерки предвидени от „БТК” АД при предоставяне на
фиксирана гласова телефонна услуга включват:
4. Намаление с 50 % на цената за първоначално свързване към мрежата;
5. Ползване на специален ценови пакет, в който са включени безплатни
минути за селищни разговори;
6. Съдействие на организациите на и за хора с увреждания за определяне
на крайни далекосъобщителни устройства с улеснения за потребители с
увреден слух, като автоматичен контрол на звука за подобряване
чуваемостта по линията, допълнителни бутони на лицевия панел с
контрол на звука в слушалката, съвместимост на телефонния апарат със
слуховите устройства на гражданите с увреден слух и др.
7. При техническа възможност, предоставяне на достъп до кратко текстово
съобщение (SMS) към номера за спешни повиквания за потребители с
увреден слух и нарушения на говора.
„Мобилтел” EАД предлага на своите абонати, които са лица с увреждания
следното:
8. Предимство при осигуряване на достъп до обществените мобилни
наземни мрежи, както и доставка на радиотелефони и SIМ-картите по
домовете им;
9. Възможност за безплатни разговори за сума в размер до цената на
двадесет минути изходящи национални разговори месечно или сто
безплатни кратки съобщения месечно (по избор).
„Космо България Мобайл” ЕАД осигурява на своите потребители на
мобилни и фиксирани телефонни услуги да провеждат безплатно разговори до
25 минути месечно.
По оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания

от настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда”
Направление 1. Достъп до качествени дневни грижи за деца с
увреждания чрез:
Със Закона за държавния бюджет за 2008 г. бяха осигурени 143 млн. лв. за
финансиране на социалните услуги, делегирана държавна дейност, което е със
72 % повече спрямо 2007 година. От една страна това се дължи на увеличените
средства за издръжка на услугите, а от друга страна – на нарастващият брой на
социалните услуги, предлагани в общността и финансирани от държавата.
С цел 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
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седмична грижа. Разкрити са също така и общо 14 нови Центрове за
обществена подкрепа за подкрепа на родители, отглеждащи деца с увреждания.
Във връзка с предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания с
цел подкрепа за отглеждане на детето в семейството през 2008 г. не са
разкрити нови Звена „Майка и бебе”. До момнета функционират общо 9 звена,
където се обучават майки в родителски умения за обгрижване на деца с
увреждания и предотвратяване на тяхното изоставяне.
Продължава процеса на преструктуриране на специализираните
институции за деца с увреждания с оглед предоставяне на дневна и седмична
грижа и други социални услуги в общността за подкрепа на децата с
увреждания и на техните семейства. За целта се изготвят институционални
проекти на специализираните институции за деца с увреждания, относно
тяхното преструктуриране и риформиране. Продължава изпълнението на
дейностите по плана за закриване на Дом за деца с умствени увреждания „Св.
Петка” в с. Могилино. Изведени са 39 деца и младежи, като 7 от тях са насочени
към Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Русе. За
останалите 11 деца и 19 младежи предстои разкриване на следните социални
услуги: за деца – 1 Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – Русе, 1 –
ЦНСТ – Варна и 2 ЦНСТ – София. За младежите 1 Център за настаняване от
семеен тип – Тетевен и 1 ЦНСТ – Две могили. Продължава изпълнението на
дейностите по плана за закриване на ДДУИ с. Горна Козница. Планирани са
услуги като два ЦНСТ в гр. Кюстендил и две защитени жилища, както и един
Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Бобов дол.
Относно продължаване на процеса на преструктуриране на
специализираните институции за деца с увреждания с оглед предоставяне на
дневна и седмична грижа и други социални услуги в общността за подкрепа на
децата с увреждания и техните семейства през отчетния период е извършено
следното:
За ускоряване на реформата в институционалната грижа на заседание на
Националния съвет за закрила на детето бе прието да се разработи
„Национален план за действие за реформа в институционалната грижа за деца
в Република България” за периода 2008 – 2011 г. Националният план отразява
идентифицираните проблеми и се основава на задълбочен анализ на
функционирането и ефективността на системата за закрила на детето. За
подобряване организацията и ефективността на работата и ускоряване на
процеса по разработване на плановете за закриване бе разработен и утвърден
от председателя на ДАЗД план-график за оказване на методическа подкрепа и
помощ от експерти на ДАЗД.
В периода месец февруари – месец април 2008 г. експерти от Държавната
агенция за закрила на детето извършиха планови проверки във всичките 26
специализирани институции за деца с увреждания (18 ДДМУИ, 7 ДДУИ и 1
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ДДУИФУ), относно изпълнението на стандартите, регламентирани в
Приложение № 3 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги
за деца. Проверката беше извършена по разпореждане на Върховната
административна прокуратура на основание чл.145, ал.1, т.3 от Закона за
съдебната власт.
Във връзка с предвидената мярка за провеждане на мониторинг върху
процеса на преструктуриране на институциите за деца с увреждания;
предоставяне на обучение и методическа помощ на регионалните екипи,
ангажирани с разработването на институционалните проекти за реформиране и
преструктуриране и на плановете за закриване на институциите за деца, през
отченения период е изпълнено следното:
През 2008 г. експертите от Държавната агенция за закрила на детето
продължиха да консултират и оказват подкрепа на местните екипи и на
специализираните институции за деца при подготовката и изпълнението на
институционалните проекти. Експерти от ДАЗД участвуваха в работните срещи,
организирани от Алианс на НПО за ДДМУИ – с. Могилино. На проведените
срещи бяха отчетени резултатите и набелязани бъдещите дейности, свързани с
преместването, реинтегрирането на децата и закриването на институцията.
Съгласно дадените от Закона за закрила на детето правомощия,
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето осъществява
системен мониторинг и контрол върху спазването на правата на децата и на
стандартите за социални услуги за деца.
След обобщаване и анализиране на резултатите от Първия национален
мониторинг на дейността на областните и местните екипи, създадени за
проектирането
и
практическото
осъществяване
на
реформата
в
специализираните институции за деца, ДАЗД набеляза мерки и инициира
конкретни дейности за ускоряване процеса на реформиране, преструктуриране
или закриване на институциите. До всички кметове на общините, на чиято
територия се намират специализираните институции за деца е изпратен
допълнително комплект от методически указания, а Националното сдружение
на общините в Република България, Министерството на здравеопазванито и
Агенцията за социално подпомагане са оказали необходимото съдействие.
Определеният краен срок за разработване на проектите за реформиране и
преструктуриране е месец юни 2008 г.
В периода ноември 2007 г. – февруари 2008 г. Държавната агенция за
закрила на детето извърши текущ мониторинг на дейността на областните и
местни екипи, създадени за практическото осъществяване на реформата в
специализираните институции за деца. Целта бе да се отчете изпълнението
степента на изпълнение на планираните дейности, както и да се предприемат
мерки за оказване на място на допълнителна експертна помощ.
Мониторирането се осъществи по определена методика, чрез създадена за
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целта отчетна електронна информационна карта и със съдействието на
Агенцията за социално подпомагане.
Към момента на мониторинга от всичките 26 специализирани институции
за деца с увреждания 21 от Домовете за деца с увреждания, определени за
реформиране, с готови проекти са 9, или с 3 повече в сравнение с 2007 г. От
трите институции за деца с увреждания, които са определени за
преструктуриране с готови проекти са две институции, а определените за
закриване Дом за деца и младежи с умствени увреждания в с. Могилино и Дом
за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница разполагат с готови
плановете за закриване.
Вторият национален мониторинг относно практическото осъществяване
на реформата в специализираните институции за деца бе осъществен в периода
ноември – декември 2008 година. Официално е поискана информация от 28-те
председатели на Регионалните екипи, ангажирани с осъществяването на
процеса. Информацията включва: готовите проекти за реформиране,
преструктуриране и закриване на домовете за деца (срока на изготвянето им;
приети ли са проектите на заседание на общинска сесия и кога; реализирани
инициативи за допълнително финансиране на изпълнението им (кандидатствано
ли е по програми, проекти и др.). Обект на мониторинга са разработените
институционални проекти за реформа в съществуващите 133 специализирани
институции за деца в страната, както и плановете на 11 институции, намиращи
се в различен етап на закриване.
Към момента на мониторинга 22 специализирани институции за деца с
увреждания имат разработени институционални проекти. За ДДМУИ в с.
Згалево и ДДМУИ в гр. Берковица проектите са в процес на изготвяне.
Определените за закриване домове – ДДМУИ в с. Могилино и ДДУИ в с. Горна
Козница разполагат с планове за закриване. За оказаната на място подкрепа
при изготвяне на Плановете за закриване на специализираните институции за
деца е извършен анализ и съставен обобщен доклад.
През месец октомври 2008 г. бе осъществен последващ мониторинг на
изпълнението на плановете за закриване съвместно на Държавната агенция за
закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, като мониторинга
обхвана 5 ДДЛРГ и ДДУИ в с. Горна Козница. Бе акцентирано върху
изпълнението на ПМС № 33 от 26.02.2008 г., като се проследи усвояването на
отпуснатите средства и готовността за разкриване на новите услуги. Проведени
са срещи с общинските ръководства на общините Белоградчик, Берковица,
Разград, Бобов дол, Кюстендил, Бяла Слатина и Криводол.
При проведения мониторинг не са констатирани проблеми свързани с
изпълнението на Постановление № 33 от 26.02.2008 г. на Министерски съвет.
Към месец октомври 2008 г. определените парични средства по места са
преведени, но нито една от общините не е започнала строителна дейност за
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изграждане на сградите на новите социални услуги за деца и младежи. Една от
причините за забавянето са регламентираните срокове, които трябва да се
спазват при провеждане на тръжните процедури. Всички общини имат
разработени архитектурни планове и определени терени за строеж, както и
избор на фирма/фирми за извършване на строителството. Предвижда се найрано новите услуги да стартират през месец юли 2009 г.
По дейността за оказване на методическа и професионална подкрепа на
доставчиците на социални услуги, предоставяни в специализирани институции
за деца с увреждания, с оглед подобряване качеството на грижите през
отчетения период е извършено следното:
В процеса на проверката за изпълнението на стандартите, заложени в
Наредбата за критериите и стандартите за услуги за деца, бе установено, че
предвид здравословното състояние на децата в Дом за деца и младежи с
умствена изостаналост(ДДМУИ)/ Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ)
голяма част от усилията на персонала са насочени към предоставянето на
медицински услуги, като във всичките 26 институции е налице медицински
персонал, който осигурява 24-часова медицинска грижа за децата.
Към момента на проверката капацитетът на институциите е 1 736, като
заетите места са общо 1 558. Настанените деца в специализираните институции
за деца с увреждания са общо 1 088. Навършили пълнолетие, но все още
пребиваващи в домовете, са 470 лица. Най-многобройна е групата на децата на
възраст от 12 до 16 години – 475 деца.
В резултат на извършената проверка беше констатирано, че в 25 от
Домовете образователните потребности на децата са задоволени, изключение
прави ДДМУИ в с. Сладък кладенец. В ДДМУИ/ДДУИ са осигурени учебници и
учебни помагала за децата, както и достъп до подходяща форма на обучение.
Само част от децата са представени на екипите за комплексна педагогическа
оценка (ЕКПО) към Регионалните инспекторати по образование (РИО) и са
насочени за обучение в масово или специално училище. С децата, които не
ходят на училище се работи по програми за развитие на познавателните
способности, за ограмотяване и развитие на социални умения.
В 14 от всичките 26 специализирани институции за деца е назначен на
щат психолог, който извършва оценяване на потребностите на децата и
консултира децата и техните родители. В повечето Домове е идентифицирана
необходимост от предоставяне на логопедична теряпия, която се реализира
предимно под формата на външни услуги.
В почти всички Домове за деца с увреждания се предоставят
специализирани услуги за децата за развиване на техните социални умения,
провежда се трудотерапия и арттерапия. Анализите показват, че в девет от
специализираните институции разработените планове за грижи са на много
добро ниво. За тринадесет от Домовете оценката за планирането на грижата е
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добра, а за четири задоволителна. Няма домове, получили лоша оценка по този
показател. Въпреки това е установено, че на повечето места не е провеждано
специализирано обучение за екипите, които оценяват потребностите на децата
и изработват плановете за грижи.
При обобщение на оценките за изпълнението на проверяваните
стандарти се налага изводът, че социалните услуги, предоставяни в ДДУИ,
ДДМУИ и ДДФУСИ- Луковит като цяло са с добро качество.
Направеният анализ показва, че най-високата оценка за изпълнение се
поставя на Стандарт 18, а критериите за неговото изпълнение изискват да се
осигуряват условия за изграждане на отношения, основани на взаимно
уважение и разбиране между децата и персонала. В 69 % от институциите този
Стандарт е изпълнен като цяло.
По отношение на изпълнението на Стандарт 25 е констатирано, че в 50 %
от специализираните институции за деца с увреждания не е разработена
процедура за вътрешен контрол на предоставяните услуги и не се осъществява
периодичен вътрешен контрол върху работата на персонала и качеството на
предоставяните грижи.
Съществен показател за качеството на предоставяните услуги в
Домовете за деца с увреждания е прилагането на индивидуален подход към
всяко дете. В осем от специализираните институции, нивото на
индивидуализиране на грижите е много добро, в дванадесет добро, в пет –
задоволително, а за един от Домовете е установено лошо ниво на изпълнение.
В 11,5 % от специализираните институции за деца с увреждания е
установено, че не винаги се съобразява числеността, опитът и квалификацията
на персонала с необходимостта от осигуряване на качествена грижа за децата.
Методологията на работа, позволяваща изграждане на връзка с определен
възрастен (постоянен екип, екипни срещи) е оценена като много добра в 13 от
домовете, в 10 – добра, в 2 – задоволителна и само в един от домовете оценката
е лоша.
Дадените
задължителни
предписания
до
директорите
на
специализираните институции за деца с увреждания най-често са свързани с:
1. Разработване на институционалните проекти в Домовете, в които няма
такива или да се допълнят. Всички работещи в институцията да се
запознаят с институционалния проект и той да се преразглежда веднъж
годишно. Да се разработят процедури за посрещане на децата, за
запознаване с персонала и с децата, живеещи в институцията, както при
планирано, така и при спешно настаняване.
2. Да се разработи план за бъдещо развитие на услугата, който да се
предостави на всички заинтересовани лица и организации в общността.
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3. Разработване на вътрешни правила, регламентиращи цялостния процес
по предоставяне на услугите, включително правата и задълженията на
персонала и клиентите.
4. Досиетата на децата да се допълнят с конкретна информация за детето и
родителите, да се приложи информация за неговото вероизповедание,
произход, културна и езикова среда, специфични потребности, както и за
датата и обстоятелствата за прилагане на мерки за контрол и
ограничение. Да се осигури възможност за достъп на детето и родителите
му до информацията, съдържаща се в личното му досие в съответствие
със законовите изисквания.
5. Да се преодолее формалния подход при планирането на грижите и
плановете за грижи да отразяват оценените разнообразни потребности
на детето, целите на настаняването, начина, по който тези цели ще бъдат
реализирани, приноса на персонала в институцията и родителите и как
ще бъде оценяван ефектът от настаняването. В плана за грижи на децата
да се заложат дейности за формиране на умения за самостоятелен
живот. Да се разработи и изпълнява план за напускане на институцията,
в който да се включват и възможностите за създаване и поддържане на
мрежа за социална подкрепа.
6. Осигуряване на услуги за специфичните потребности на деца чрез
предоставяне на рехабилитационна и логопедична терапия.
7. Осигуряване на възможности за изразяване на мнение от децата със
затруднена комуникация.
8. Извършване на оценка от ЕКПО и прилагането й в досиетата на децата.
9. Насърчаване участието на децата в образователни и свободни занимания
в общността.
10. Разработване на писмена процедура за подаване на жалби. Предписано
е на директорите на домовете да разработят писмена процедура за
действие при сигнал за насилие или друга рискова ситуация за дете от
член на персонала, децата или други лица.
11. Обезопасяване на материалната база – извършване на ремонти на
сградата, помещенията, обзавеждане и оборудване, намаляване броя на
децата в спалните помещения.
12. Разработване план за действие при бедствия, аварии, инфекциозни
заболявания и други критични ситуации, включително реда за евакуация,
както и осигуряване на пропускателен режим и охрана.
Значително място в предписанията се отделя на персонала, като
ръководителите на Домовете са насочени към прецизиране на подбора,
разработване на процедура и критерии за оценка на персонала,
преразглеждане на длъжностните характеристики и др. От особенна важност е
разработването на програма за обучение на новоназначени служители и
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подкрепящо обучение за работeщите, ежемесечно провеждане на супервизия.
При проверките е констатирано, че в специализираните институции за деца с
увреждания съществува различна практика за водене на задължителната
документация, съгласно НКССУД. Разработената от ДАЗД методика за
разработване на индивидуални планове за грижи е предоставена на домовете,
но екипите срещат сериозни затруднения, поради което е необходимо
провеждане на обучение.
В четири от Домовете осъществяването на връзките с родителите и
съвместната работа с Отдел „Закрила на детето” е оценена като много добра, в
тринадесет – добра, в седем – задоволителна, а в два – лоша.
Налице са затруднеия относно наличните ресурси, поради което
предоставяните грижи в специализираните институции за деца с увреждания са
задоволителни. В повечето от разработените планове за бъдещото развитие на
домовете се предвижда разкриването на защитени жилища за навършилите
пълнолетие младежи, както и центрове за настаняване от семеен тип. В някои
случаи при идентифициране на потребност в общността е предвидено
разкриването на дневен център за деца с увреждания.
Сериозен проблем е съвместното ползване на услугите от деца и
навършилите пълнолетие младежи, които се явяват приблизително 1/3 от
всички настанени в специализираните институции. Това води до намаляване на
възможностите за индивидуализиране на грижите за децата, както и до
недостиг на жизнено пространство. Поради тази причина екипите в домовете
за деца с увреждания са заложили в плановете си за бъдещо развитие
намаляване броя потребителите при запазване на общата численост на
персонала. От друга страна е необходимо увеличаване на броя на
квалифицираните специалисти, които са пряко ангажирани с грижите за децата.
Резултатите от мониторинга са представени в обобщен доклад за Домовете за
деца с увреждания, който е публикуван на интернет страницата на Държавната
агенция за закрила на детето и в бюлетина „Стандартите за социални услуги за
деца – гаранция за качество” (2008 г.) на ДАЗД.
Във връзка с осигуряването на подкрепяща среда за обучението и
възпитанието на децата със специални образователни потребности в
общообразователните училища и детските градини във всички училища, в които
се обучават деца и ученици със специални образователни потребности, със
заповед на директора са създадени екипи от специалисти за оценка на
образователните потребности и изготвяне на индивидуални образователни
програми. За всички деца и ученици със специални образователни потребности
са изготвени индивидуални образователни програми.
Увеличен е броят на детските градини и училищата, в които се обучават
интегрирано деца и ученици със СОП – 1 018, спрямо 953 през 2008 г.
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Нарастването на детските градини и училищата, в които се обучават
интегрирано деца и ученици със специални образователни потребности е 6,8 %.
В момента в 234 училища, детски градини и обслужващи звена в страната,
от които 105 в рамките на модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”
от Националната програма „Модернизиране на материалната база в училище”,
е изградена достъпна архитектурна среда. От тях през 2008 г. достъпна
архитектурна среда е изградена в 50 училища.
По информация, предоставена от Националния педагогически център,
през 2008 г. са проведени 35 обучения за 519 учители, работещи с деца и
ученици със специални образователни потребности, по следните теми:
„Модулно обучение за работещи с деца със специални образователни
потребности”; „Работа с деца със специални образователни потребности”;
„Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности”;
„Аутизъм”; „Технически помощни средства за ученици с увреждания –
квалификация на учители в специалните училища и ресурсните центрове”;
„Интегриране на деца със специални образователни потребности – технически
помощни средства”.
През 2008 г. на двете училища за деца с нарушено зрение в гр. София и в
гр. Варна са предоставени от Министерството на образованието и науката по
един брайлов принтер със съответен брайлов дисплей за отпечатване на
учебници, учебни помагала и материали за държавните зрелостни изпити за
ученици с нарушено зрение, които се обучават както в специалните училища,
така и интегрирано. Същевременно е осигурен софтуерен продукт JAWS
(синтетична синтезаторна реч), подпомагащ обучението на деца и ученици с
нарушено зрение.
По

оперативна

цел

3.

„Гарантиран

достъп

да

качествено

образование на хората с увреждания”
Направление 1. В средното образование е необходимо да продължи
прилагането на политиката за включващо обучение на децата със специални
образователни потребности чрез следните дейности:
В Средното художествено училище за приложни изкуства „Проф. Венко
Колев” се обучават 5 деца със специални образователни потребности (трудно
подвижни). Училището разполага с училищни сгради и общежитие, които са
публична държавна собственост, като има частичен достъп до няколко учебни
помещения и столовата. Предстои включване на училището в проект за
осигуряване на достъпна среда, които да бъде финансиран от Агенцията за
хората с увреждания. Осигурени са стипендии на деца с увреждания – деца с
намален слух от училищата по изкуствата. В СХУПИ „Св. Лука” – София
понастоящем се обучават 7 деца с увреждания, на които е осигурен ресурсен
учител. Други деца с увреден слух се обучават в Националното училище за
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изящни изкуства „Илия Петров” – София, Средното художествено училище за
изящни изкуства „Цанко Лавренов” – Пловдив, Национална художествена
гимназия „Димитър Добрович” – Сливен, а ученици с увредено зрение – в
Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – Варна.
Понастоящем наредбите за прием в училищата по изкуствата създават
равни възможности за кандидатстване на всички деца, в това число на деца с
увреждания. Премахнати са всички ограничения за кандидатстване и списъкът
с противопоказаните заболявания.
Прилага се Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби през 2008 г., която предвижда мерки за закрила и
насърчаване на творческите способности на децата с изявени дарби, в това
число и на децата с увреждания.
Стимулирана е творческата дейност на деца с увреждания чрез подкрепа
от Министерството на културата на фестивали и дейността на читалища,
работещи с деца с увреждания. Подкрепата е финансово дейността и
организирането на значими прояви за деца в неравностойно положение и деца
с увреждания от организации с нестопанска цел, сред които Обществен фонд
„Детство”, Фондация „За нашите деца” и Фондация „Старт” и др.
Продължава действието на Програма „Учители за деца с увреждания”,
чиято основна цел е осигуряване на заетост след подходящо обучение на
безработни учители и реализиране на техния преподавателски потенциал чрез
ангажирането им с обучение, социална интеграция и повишаване на
образователното равнище на деца с различни форми на увреждания. Чрез
програмата се осигуряват условия за равен достъп на всяко дете с увреждане
до качествено образование, професионално ориентиране и професионална
подготовка.
По програмата също така се осигурява и обучение на безработни учители
за придобиване на знания и умения за работа с деца с различни видове
увреждания, както и за подготовка на децата за включване им в
образователния процес на училищата от системата на Народната просвета,
както и подкрепа на децата за самоподготовка при учене и др. На безработните
учители се осигурява заетост по трудово правоотношение по Кодекса на труда
на пълно работно време за срок не по-малък от 12 месеца, но в рамките до 36
месеца.
За реализация на програмата през 2008 г. са осигурени средства в
размер на 207 613 лв. и е осигурена заетост на 57 безработни учители.
През 2008 г. средномесечно са работили 38 лица (устроени на работа по
програмата през предходни години), които през периода са обучавали 226 деца
от целевата група. Изразходваните средства са в размер на 205 589 лв.
Държавната агенция за закрила на детето се включи като партньор в
реализирането на проект „Училище за всяко дете” на Фондация „За нашите
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деца”. Една от целите на проекта е чрез провеждането на информационна и
дарителска кампания да бъдат събрани средства за изграждане на достъпна
архитектурна среда. По покана на Фондация „За нашите деца” експерти от
ДАЗД взеха участие в заключителната кампания „Училище за всяко дете”, която
се проведе на 23.06.2008 г. в 136 ОУ – София. С помощта на реализираната
кампания бяха изградени рампи, асансьори и пособия за опора в три пилотни
училища (3-то ОУ „П. Берон” – Монтана, ОУ „Н. Вапцаров” – Хасково и 136-то ОУ
„Л. Каравелов”).
Със заповед на министъра на образованието и науката – РД 09-946/
25.08.2008 г., експерти от ДАЗД участваха в междуведомствена комисия, във
връзка с насочването на деца със специални образователни потребности и/или
с хронични заболявания за обучение в специалните детски градини и
специалните училища за учебната 2008 – 2009 г. Експертната комисия извърши
преглед и анализ на представените от Регионалните инспекторати документи и
карти за първична оценка на Експертната комисия за педагогическо оценяване
(ЕКПО).
За оказване на съдействие на образователните институции за обхващане
в училище на подлежащите за задължително образование деца и ограничаване
на отпадането от училище на деца в криминогенен риск, и във връзка с
изпълнението на дейностите, заложени в Националния интегриран план за
прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006 – 2009 г. работната
група „Образование” към Националния съвет за закрила на детето разгледа и
обсъди документа „Съгласие за реформа и развитие на българското
образование”. Той е разработен в рамките на Проект: „Политическа и правна
подготовка за реформа на образователната система с цел насърчаване на
равни възможности за всички деца в България”, изпълняван от ERRC с
административната подкрепа на Български хелзинкски комитет и финансиран
от Ромски образователен фонд – Будапеща. Работната група излезе с
официално становище по документа. Становището е
предоставено на
вниманието на г-жа Местан, на създателите на документа и на министъра на
МОН.
Експерти от ДАЗД взеха участие в мониторинг на оценка на обучителните
потребности на децата от ДДУИ – с. Горна Козница. Във връзка с направената
оценка и предложение от ДАЗД за закриване на институцията, екип на
фондация „Сийдър” участва в оценяване на обучителните потребности на
децата от ДДУИ – с. Горна Козница.
Съвместно с експерти на МОН са обсъдени критериите за закриване на
помощните училища у нас и критериите за защитени училища.
Във връзка с обсъждането на взаимодействието при подготовката и
провеждането на информационна кампания, свързана с обучението за защита
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при бедствия на деца с увреждания, бе оказано съдействие и взето участие в
работна среща на Министерството на извънредните ситуации.
Експерти от ДАЗД участваха в кръгла маса организирана от Български
Хелзински комитет за осмисляне правото на образование на децата със
специални образователни потребности и прилагане на решението на
Европейския комитет по социални права по делото MDAC срещу България.
В края на 2008 г. ДАЗД инициира създаването на междуведомствена
работна група, която да разработи Национален план за децата с увреждания.
В момента в страната се обучават интегрирано 7 351 деца и ученици със
специални образователни потребности спрямо 4 400 през 2007 г. и 5 573 през
2008 г. Нарастването на броя на интегрираните деца и ученици със специални
образователни потребности е 26,6 %. За подпомагане на интегрираното
обучение са осигурени 933 ресурсни учители и други специалисти спрямо 635
през 2007 г. и 883 през 2008 г., които са назначени на щат в 28-те ресурсни
центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потребности.
Съгласно чл.11 на новата Наредба за обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности и/или с хронични заболявания,
издадена от министъра на образованието и науката и изпратена за
обнародване в „Държавен вестник”, Министерството на образованието и
науката поддържа база данни за децата и учениците със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания, които се обучават
интегрирано или в специални детски градини и специални училища.
Относно осигуряването на оптимизирана системата на специалните
училища през учебната 2007/2008 година са закрити 1 възпитателно училищеинтернат (ВУИ), 3 помощни училища (ПУ) и 3 оздравителни училища, както и са
преобразувани 4 оздравителни училища и 1 помощно училище. През изтеклата
година започна и реформиране на 4-те социално-педагогически интерната както
по отношение на материалната база с оглед реорганизиране на пространството
за живот в малки групи, така и по отношение на организацията на работата.
Във връзка със създаването на условия за достъп до образование на
децата с увреждания, настанени в специализираните институции следва да бъде
отбелязано, че в момента в общообразователни и професионални училища се
обучават 75 деца с увреждания, които са в задължителна училищна възраст, а в
специални училища – 259 деца с увреждания. Посочената информация е по
данни на Регионалните инспекторати по образованието и засягат децата в
задължителна училищна възраст от домовете за деца с умствена изостаналост.
В оценката на децата и учениците с увреждания, извършвана от Екипите за
комплексно педагогическо оценяване към Регионалните инспекторати по
образованието участват 41 специалисти от специализираните институции за
деца.
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По оперативна цел 4. „Осигуряване на комплексна медицинска и

социална
рехабилитация,
помощни
съоръжения и медицински изделия”

средства,

приспособления,

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 2008 г.
са изплатени 47 842 597 лв. за медицински изделия и помощни средства,
приспособления и съоръжения.
По оперативна цел 5. „Разширяване възможностите за трудова

заетост при хората с увреждания и включването им в различни програми
за осигуряване на подходящи работни места”
През 2008 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавния служител, който обхваща няколко приоритетни области. Промените
са базирани на социалния подход към хората с увреждания, приемайки ги като
граждани с равни права, които имат специфични потребности, но и право да
участват в обществения живот и да ползват обществените ресурси заедно с
всички граждани.
1. Въвеждане на квота за назначаване на лица с трайни увреждания
като държавни служители в администрацията.
Органите по назначаване се задължават да определят 1 на сто от
длъжностите, определени за заемане по служебно правоотношение от
съответната администрация за заемане само от хора с трайни увреждания.
Администрациите с длъжности по служебно правоотношение от 26 до 100
служители, се задължават да наемат 1 служител с трайно увреждане.
Администрациите с длъжности по служебно правоотношение до 25 служители,
нямат задължение да наемат лица с трайни увреждания. В едномесечен срок от
влизане в сила на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗДСл всички
държавни администрации се задължават да въведат квотата за хора с трайни
увреждания.
2. Назначаване на хора с трайни увреждания като държавни служители
се извършва чрез централизиран конкурс или чрез отделни конкурси само за
хора с трайни увреждания.
Централизираният конкурс се провежда поне веднъж годишно от
Института по публична администрация и европейска интеграция. Органът по
назначаването може да използва резултатите от проведените централизирани
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конкурси и подава заявление до ИПАЕИ за предоставяне на данни за успешно
представилите се кандидати. Това ще създаде единни критерии за подбор и
назначаване на хора с трайни увреждания и ще спести време, финансови и
човешки ресурси. Органите по назначаване се задължават да обявяват
конкурси за хора с трайни увреждания, поне веднъж на 4 месеца, когато след
провеждане на конкурс няма одобрен и назначен кандидат на определената за
хора с трайни увреждания длъжност.
3. Органите по назначаване се задължават за осигурят адаптирана
работна среда за работа на хората с увреждания:
Задължават се всички органи по назначаване в 6-месечен срок от
влизане сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния
служител да осигурят свободен достъп за хората с увреждания до сградите, в
които администрациите осъществяват своята дейност, чрез преодоляване на
съответните архитектурни, транспортни и комуникативни бариери.
4. Осъществяване на контрол и санкции.
Контролът по прилагане на съответните разпоредби за длъжностите по
служебно правоотношение се осъществява от министъра на държавната
администрация и административната реформа чрез инспекторите от
специализирана дирекция “Инспекторат на държавната администрация”.
С наказателно постановление министърът на държавната администрация
и административната реформа налага глоба на органа по назначаването в
размера по чл. 133 от ЗДСл (от 500 лв. до 1500 лв.) в следните случаи:
• При липса на определената в закона квота от длъжностите по
служебно правоотношение за назначаване на лица с трайни
увреждания или при определяне на квотата след определения в
закона срок (по-късно от 1 месец от влизане в сила на разпоредбата);
• При недопускане до участие в конкурс на лице с трайни увреждания;
• При необявяване на конкурси на всеки 4 месеца за определените
вакантни длъжности за лица с трайни увреждания, в случай, че
остават незаети;
• При отказ да назначи лице с трайни увреждания, класирало се в
централизирания конкурс или на първо място в конкурс, обявен за
хора с трайни увреждания от съответния орган по назначаването.
5. Увеличаване на размера на редовния платен годишен отпуск за лицата
с намалена работоспособност (26 работни дни) в ЗДСл.
През 2008 г. бяха приети промени в нормативната уредба, насърчаващи
наемането на лица с увреждания в държавната администрация с
Постановление № 4 от 19.02.2009 г. за Изменение и допълнение на Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление №
8 на Министерския съвет от 2004 г. В глава V. „Конкурсна процедура” се
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създаде раздел V. „Особени правила за провеждането на централизирания
конкурс за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с
увреждания”.
През отчетния период продължи дейността на Агенцията за хората с
увреждания по повишаване на ефективността на програмите за заетост на
национално и местно равнище, както и на насърчителните мерки за
осигуряване на постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда,
както следва:
През 2008 година Агенцията за хората с увреждания продължи да
финансира проекти на неправителствени организации, целящи повишаване на
професионалното обучение на хора с трайни увреждания. През изминалата
година АХУ субсидира общо 3 организации с нестопанска цел, които
осъществиха професионално обучение на общо 88 лица с увреждания по
професиите: „Оператор компютър”, специалност „Текстообработване”,
„Обучение в ключови компетенции”, „Офис секретар”, „Масажист” и „Начални
компютърни умения”. Субсидията, предоставена по тази мярка е в размер на
48 308.76 лв.
Агенцията за хората с увреждания продължи и през 2008 година
дейността си по стимулиране на работодатели за приспособяване на работната
среда спрямо нуждите на хората с увреждания.
Във връзка със стимулирането на работодатели от обичайна работна
среда за наемане на хора с увреждания и осигуряване на достъп, адаптиране и
оборудване на работното място през 2008 г. Агенцията за хората с увреждания
финансира проекти на 27 работодатели, които наеха 43 лица с увреждания,
отговарящи на условията на чл.25 от Закона за интеграция на хората с
увреждания (ЗИХУ) и чл.17 от Правилника за приложение на Закона за
интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), за срок от 36 месеца. Общата
субсидия, предоставена от Агенцията, е в размер на 330 992.07 лв. От
одобрените проекти 2 са на Областни администрации,1 е на Община, 3 на
Дирекции „Социално подпомагане” и 21 на частни работодатели, включително и
от неправителствения сектор.
По предложение на АХУ Министърът на труда и социалната политика
утвърди със Заповед No РД01/1100 от 16.12.2008 г. усъвършенствана Методика
за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проекти
на работодатели за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно
място за лица с трайни увреждания на основание чл.17 от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.25,
ал.1 и чл.8, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Относно стимулирането на работодатели от специализирана работна
среда за подобряване на условията на труд и технологично обновяване на
производствения процес бяха финансирани проекти със социална насоченост,
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както и инвестиционни бизнес проекти, представени от предприятия и
кооперации за хора с увреждания, отговарящи на чл.28, ал.1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания.
През 2008 г. бяха проведени два конкурса по чл.28, ал.2 от Закона за
интеграция на хората с увреждания. Единият конкурс е за финансиране на
проекти със социална насоченост – раздел І от утвърдена методика. Втория
конкурс е за финансиране на инвестиционни бизнес проекти – раздел ІІ от
същата методика. По раздел І участваха 31 кандидата, от които бяха одобрени
21 проекта. По раздел ІІ се приеха 29 проектни предложения, а финансираните
бяха 12 броя. За проектите със социална насоченост утвърдената сума възлиза
на 730 770.00 лв., а за инвестиционните бизнес проекти 946 687 лв.. Общо
одобрените проекти обхванаха 2 279 ползватели, от които 1 237 са хора с
увреждания.
Дейността по създаване на условия за развитие на самостоятелна
стопанска дейност на хората с увреждания беше осъществявана от Агенцията
за хората с увреждания и през 2008 година.
Във връзка с финансирането на проекти на лица с трайно загубена
работоспособност, желаещи да започнат или развият самостоятелна стопанска
дейност през 2008 година продължи дофинансирането на проектите, по които
имаше преходни остатъци от 2007 г. Този остатък беше в размер на 85 107.97 лв.
и се усвои напълно през 2008 г. През 2008 година в АХУ постъпиха 81 проекта на
хора с увреждания, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност.
Проведени бяха два конкурса и одобрените проекти, отговарящи на условията
на чл.31 от ЗИХУ и чл.19 от ППЗИХУ бяха 24. Общата стойност на отпуснатата
през 2008 г. субсидия е в размер на 319 241.71 лв. Всички одобрени през 2008 г.
проекти бяха напълно финансирани през отчетния период. Средствата, които
се изплатиха по тази програма през 2008 г. бяха 404 349.68 лв. и няма преходен
остатък за 2009 г.
По предложение на АХУ Министърът на труда и социалната политика
утвърди със Заповед No РД01/1098 от 16.12.2008 год. нова Методика за
класиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване или развитие на
с
трайно
намалена
самостоятелна
стопанска
дейност
от
лица
работоспособност на основание чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.31 от Закона за
интеграция на хората с увреждания.
Относно повишаване на ефективността на програмите за заетост на
национално и местно равнище, както и на насърчителните мерки за
осигуряване на постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда
през изминалата 2008 г. продължава реализирането на Националната програма
за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, която е
свързана с подобряване пригодността на заетост и осигуряване на заетост на
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безработни лица 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. Националната програма за
заетост и обучение на хора с трайни увреждания 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., годината, която бе 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. През 2007 г. бе извършена промяна на програмата, като
субсидираният срок на заетост се увеличи от 24 на 36 месеца. Въведена бе и
нова целева група – безработни лица, преминали успешно курс на лечение за
зависимост към наркотични вещества.
Програмата се реализира в два компонента – „Обучение” и „Заетост”.
Програмата предоставя възможност за осъществяване на
мотивационно
обучение за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда,
обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за
придобиване на ключови компетентности.
Обучението се организира в съответствие със специфичните особености
на уврежданията на безработните и с идентифицираните потребности по
професии на работодателите, които могат да разкрият работни места за
безработни с трайни увреждания. На лицата, включени в обучение за
придобиване на професионална квалификация по програмата, се осигуряват
средства за стипендия, за срока на обучението. За безработните, които
участват в курсове, провеждани в други населени места, различни от
местоживеенето им, се осигуряват средства за транспорт и квартирни за срока
на обучението.
На безработните, включени в програмата се осигурява заетост на пълно
или непълно работно време за срок не по-малък от 36 месеца. Безработните,
които отговарят на условията на програмата се назначават към областни и
общински администрации и общински предприятия, Дирекции „Социално
подпомагане, дирекции „Бюро по труда”, частни и/или държавни предприятия,
други фирми и институции, юридически лица с нестопанска цел, както и
специализирани предприятия и кооперации. За реализация на програмата през
2008 г. са планирани средства в размер на 5 518 391 лв. за заетостта на 2 613
безработни лица с трайни увреждания. През 2008 г. по програмата е осигурена
заетост на 3 083 лица. През периода януари – декември 2008 г. средномесечно
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са работили 2 011 лица (вкл. лица, устроени на работа по програмата през
предходни години). Изразходваните средства са в размер на 5 482 745 лв.
Реализират се редица насърчителни мерки, регламентирани в Закона за
насърчаване на заетостта като насърчаване на работодателите да наемат
безработни с трайни увреждания по реда на ЗНЗ (чл.36, ал.2 и чл.52 от ЗНЗ).
Агенцията по заетостта реализира различни насърчителни мерки за
заетост и обучение, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ), 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. През 2008 г. по тези насърчителни режими е
предвидено:
- За наемане на безработни лица с трайни увреждания до 29 годишна възраст
включително военноинвалиди, както и младежи от социални домове, завършили
образованието си (чл.36, ал.2 от ЗНЗ) – осигуряване на заетост общо на 340
лица. Планираните средства от Държавния бюджет са в размер на 488 100 лв.
- През 2008 г. е осигурена заетост на 337 младежи с трайни увреждания.
Средномесечно са работили 267 лица (вкл. лица, устроени на работа през
предходната година). Изразходваните средства са в размер на 481 089 лв.
- За наемане на безработни лица с трайни увреждания (чл.52, ал.1 и ал.2 от
ЗНЗ) – осигуряване на заетост общо на 3 047 лица. Планираните средства от
Държавния бюджет са в размер на 3 889 380 лв.
През 2008 г. е осигурена заетост на 3 277 лица с трайни увреждания.
Средномесечно са работили 1 940 лица (вкл. лица, устроени на работа през
предходната година). Изразходваните средства са в размер на 3 849 946 лв.
За създаване на условия за развитие на самостоятелна стопанска
дейност на хората с увреждания за отчетния период е извършено следното:
За насърчаване развитието на собствен бизнес от лица с намалена
работоспособност е разработена Програма „Кредит без лихва за хора с
е
осигуряване
на
увреждания”.
Основната
цел
на
Програмата
равнопоставеност и създаване на условия за социално-икономическа
интеграция
на
хората
с
увреждания,
чрез
повишаване
на
конкурентноспособността им, формиране на предприемаческа нагласа за
стартиране и развитие на самостоятелен бизнес. Програмата е насочена към
хората с намалена работоспособност, защитили бизнес-проект и получили
кредит чрез Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” при
Министерството на труда и социалната политика. За реализация на програмата
през 2008 г. са осигурени средства в размер на 359 950 лв. за възстановяване на
лихвата по кредита на 329 лица с намалена работоспособност.
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През 2008 г. на 487 лица с намалена работоспособност са възстановени
лихвите по одобрен кредит по Проект „ГФМ”, като изразходваните средства са
в размер на 347 956 лв.
По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в

общността. Развитие на алтернативните форми на услуги”
Продължава развиването на дневни форми за извършване на социални
услуги като дневни центрове, рехабилитационни центрове и др. Изграждат се и
дневни форми като междуселищни центрове с оглед задоволяване
потребностите на хората с увреждания от малките населени места, където не е
ефективно или е невъзможно самостоятелното развитие на подобни структури.
Към дата 31.12.2008 г. са заети 8 499 места от потребители, при капацитет 9 724 и
общ брой на предоставяните социални услуги в общността 337.
Усъвършенстването на схемите за предоставяне на услугите личен
асистент и социален асистент в национален мащаб става чрез реализиране на
Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, чиято цел е
предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или
тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица
като лични и социални асистенти. Към 31. 12. 2008 г. на 11 020 безработни лица е
осигурена заетост в дейност „Личен асистент”, от които 2 119 са лични
асистенти на 2 134 деца и 19 лица са заети като лични асистенти на хора с
увреждания, изведени от специализирани институции. Общо 4 417 деца и лица
ползват услугата „Социален асистент”. На 1 807 безработни лица е осигурена
заетост в дейност „Социален асистент”.
Продължава
разработването
на
механизми
и
стимули
за
неправителствени организации (НПО), с оглед поемане на държавни и
общински функции в областта на социалните услуги, на основата на търгове и
конкурси за финансово и материално обезпечаване на съответните проекти.
Във връзка с разкриването и управлението на социални услуги от НПО през
изминалата 2008 г. общо 24 НПО са участвали в проведени конкурси с проекти
по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, възложено е
управлението на социални услуги на общо 23 НПО.
Подобряване качеството на грижа и прилагане на нови стандарти за
грижа в специализирана институция чрез прилагане на индивидуален подход.
Подобряване качеството на предоставяната грижа. Кадрово обезпечаване със
специализиран персонал, чрез въвеждане и изпълнение на стандарти за
численост на персонала по видове социални услуги. В изпълнение на т.9 от
Решение № 20 но Министерски съвет,
кметът на общината определя
числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в
специализираните институции и социални услуги в общността по утвърдена
методика от министъра на труда и социалната политика за предоставяне на
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социални услуги в рамките на средствата, определени по единните разходни
стандарти.
Продължава процеса на създаване на система за непрекъснато обучение
и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните институции
за деца и за хора с увреждания с оглед прилагането на съвременните стандарти
за медицински и социални грижи. Повишаване квалификацията на персонала за
предоставяне на качествени грижи на хората с увреждания.
Проведени са 8 обучителни семинара на специалистите, работещи с хора
с увреждания, обучени са 328 специалисти работещи с хората с увреждания.
Проведени са 2 обучения за медицински персонал от 15 Дом за възрастни хора
с психични разстройства, обучени 57 медицински специалисти. Проведени са 10
обучителни модула по програма „Детето и неговите симптоми”, обучени са 15
служители от Дирекция „Социално подпомагане”, в частност Отдел „Закрила на
детето”.
С цел развиване на дневни форми за извършване на социални услуги –
дневни центрове, рехабилитационни центрове и др. и изграждане на дневни
форми като междуселищни центрове с оглед задоволяване потребностите на
хората с увреждания от малките населени места, където не е ефективно или е
невъзможно самостоятелното развитие на подобни структури през отчетния
период е извършено следното:
Предоставянето на алтернативни социални услуги за деца е заложено в
плановете за реформиране, преструктуриране и закриване, като местните
екипи са обучени и подкрепяни от експертите в Държавната агенция за закрила
на детето (ДАЗД). Анализите на ДАЗД показват, че е необходимо да продължи
проследяването на процеса по разработване на проектите на Домовете за деца
и при наличие на проблеми да се окаже допълнителна експертна помощ от
ДАЗД и Агенцията за социално подпомагане (АСП). Предприети са мерки за
активизиране дейността на местните екипи в общините, а ДАЗД продължава да
информира министъра на труда и социалната политика и изпълнителния
директор на АСП за достигнатото ниво на проектна готовност, за ускоряване на
процеса по изготвяне на институционалните проекти за реформиране и
преструктуриране на институциите за деца.
От началото на месец януари 2008 г. до месец декември 2008 г. от
Държавната агенция за закрила на детето са издадени общо 95 лиценза на
доставчици на социални услуги за деца, от които за предоставяне на социални
услуги за деца с увреждания за периода са 88, както следва:
Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца – 24
(деца с нарушения в развитието, с противообществени прояви, застрашени от
отпадане или отпаднали от училище, с проблеми в общуването и комуникацията
в предучилищна и училищна възраст и техните семейства; деца от институции –
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ДОВДЛРГ, СПИ, ПУ; деца с девиантно поведение; безнадзорни деца и деца с
увреждания).
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – 21 (деца и
младежи до 18 годишна възраст с интелектуални и физически увреждания; в
неравностойно положение; с отклоняващо се поведение; деца, отпадащи от
образователната система).
Център за обществена подкрепа – 16 (деца в риск и техните семейства:
превенция на изоставянето; превенция на насилието; деца жертви на насилие;
превенция на противообществените прояви; деца с противообществени прояви;
превенция на отпадане от училище; деца отпаднали от училище; реинтеграция;
обучение, кнсултиране и подкрепа на кандидат-приемни семейства, приемни
семейства, кандидат-осиновители и осиновители).
Дневен център за деца – 12 (деца с физически и ментални увреждания;
деца в неравностойно положение, като един от центровете предоставя и
седмична грижа).
Мобилен център за работа с деца – 7 (деца и младежи лишени от
родителска грижа, с увреждания, с противообществени прояви).
Социален асистент за деца с увреждания – 7.
Личен асистент за деца с увреждания – 1.
За специализираните институции за деца с увреждания разкритите
услуги са: дневна грижа, седмична грижа, защитено жилище, малък групов дом,
дневен център за деца с увреждания, център за социална рехабилитация на
деца с увреждания. В края на всяка календарна година (към 31 декември) в
Държавната агенция за закрила на детето постъпват данни от Дневните
центрове за деца с увреждания, които отразяват характеристиката на
клиентите, посещаемост, предлагани услуги, персонал (щатен и извънщатен),
бюджет, общ размер на разходите за съответната година, проблеми и трудности
и др. За календарната 2007 година в ДАЗД е постъпила информация от общо 68
Дневни центрове за деца с увреждания (ДЦДУ), от които:
- 39 общински ДЦДУ;
- 8 ДЦДУ към НПО; ДЦДУ към ДМСГД;
- 3 ДЦДУ към ДДМУИ/ ДДУИ.
Общият брой на децата и младежите, ползващи услугите на общинските
дневни центрове към 31 декември 2007 г. е 1 156, при капацитет 1 361 места.
Децата до 18 г., посещаващи дневните центрове през 2008 г.са съответно 972.
В Държавната агенция за закрила на детето за 2008 година са постъпили
данни от 8 дневни центрове, разкрити от неправитилствени организации. В 18
Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от общо 32 съществуващи в
страната има разкрита социалната услуга „Дневен център”. Към 31 декември
2008 г. 441 деца са ползвали услугите на дневните центрове. През 2008 г. децата,
посещаващи дневни центрове към НПО са 197 (97 % от общия капацитет е
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пълен). От друга страна през 2008 г. Дирекция „Стандарти и анализи” разработи
методология за извършване на проверка на социални услуги за деца и
семейства, предоставяни от лицензирани от ДАЗД доставчици. Плановата
проверка в неправителствените организации стартира месец ноември 2008 г.
Във връзка с предвиденото усъвършенстване на схемите за предоставяне
на услугите личен асистент и социален асистент в национален мащаб за
изминалата 2008 г. е извършено следното продължава изпълнението на
Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” (НП „АХУ”), която се
реализира с цел предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни
увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на
безработни лица като лични и социални асистенти. Освен това, програмата
цели 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, предоставяне на квалифицирана помощ на тези лица и на техните
семейства чрез услуги, предоставяни по дейността „Социален асистент”.
Една от непосредствените цели на програмата е намаляване броя на
настанените в специализирани институции хора с увреждания и тежко болни
хора, както и на разходите на Държавния бюджет, в т.ч. и от общинските
бюджети за социално подпомагане. През 2008 г. е предвидено включването на
общо 12 367 безработни лица в двете дейности на НП „АХУ” и средства за тях от
Държавния бюджет в размер на 38 438 000 лв. През 2008 г. по програмата е
субсидирана заетостта на 13 023 лица, от които 11 057 в дейност „Личен
асистент”. Изразходваните средства са в размер на 33 643 791 лв., от тях
29 562 936 лв. за дейността „Личен асистент”.
По оперативна цел 7. „Осигуряване на равни възможности за спорт,

отдих, туризъм и участие в културния живот”
През изминалата 2008 г. Агенцията за хората с увреждания финансира
проекти на организации с нестопанска цел, които са свързани с изкуство,
култура и спорт на хора с увреждания.
Бяха финансирани проекти на неправителствени организации, които са
насочени към преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания,
тяхната интеграция и реинтеграция, водещи до повишаване на обществената им
значимост и на личностното им самочувствие, до приобщаването им към
съвременните културни ценности, към постиженията на науката, културата и
спорта. Бяха отпуснати средства на общо 18 организации с нестопанска цел,
които осъществиха дейности по четири основни компонента:
- индивидуална и групова работа с целевата група;
- мероприятия с публична изява;
- разработка на различни материали, помагала, наръчници;
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- инициативи за промяна на обществените възприятия за хората с
увреждания.
В тези проекти активно участие взеха общо 1 687 лица с увреждания.
Общата субсидия, предоставената по тази мярка е в размер на 245 955 лв.
През 2008 г. Агенцията за хората с увреждания реализира нова Програма
за развитие на спорта в домове и дневни центрове за деца с увреждания,
финансирана със средства на Държавната агенция за младежта и спорта
(ДАМС) в размер на 196 155 лв. По тази програма са сключени общо 12
договори за финансиране закупуването на технически спортни съоръжения,
които в зависимост от юридическия статут на съответните институции са
разпределени както следва: 2 договора с общини, 2 договора с общински
центрове, 7 договора с домове и дневни центрове и 1 договор със сдружение с
идеална цел. В изпълнение на сключените договори, АХУ преведе авансово
определената субсидия на 12 бенефициента на програмата а именно 196 101 лв.
Договорът със Столична Община №12/28.10.2008 година е сключен с по-късна
дата от останалите, неговият инвестиционен срок е до 27.01.2009 г.
Оказана е организационна, методическа и финансова помощ за
провеждане на състезанията, включени в „Правила за организиране и
провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение,
физически увреждания и увреждания на централната нервна система през
учебната 2008/2009 г.” с общ брой на участниците 784. Предоставените средства
от ДАМС са общо в размер на 62 000 лева. За ученици с увреден слух – по
спортовете бадминтон, тенис на маса, футбол, футзал, волейбол и шахмат, с
участници на финалните състезания – 484. За ученици с нарушено зрение с
физически увреждания и увреждания на централната нервна система – по
спортовете лека атлетика, шахмат, джудо, дартс, голбал и ски – бегови
дисциплини с участници на финалните състезания – 300.
Реализиран е проект за организиране на спортни дейности с
интеграционна цел между ученици с увреден слух и ученици от
общообразователни училища, организирани от Спортна федерация на глухите в
България за състезания по бадминтон, тенис на маса, футзал, плажен волейбол,
плуване и футбол, в гр. Приморско и гр. Царево с участието на около 50 деца с
увреден слух. За състезанията са предоставени средства от ДАМС в размер на
6 000 лева.
Осигурено е финансиране за реализирането на 4 проекти за
организиране и провеждане на състезания за деца от помощни училища и
помощни училища – интернати с общ брой участвали деца – 634 в градовете
Сливен, Ямбол, Каварна и Разград. Предоставените средства от ДАМС са общо
в размер на 20 704 лева.
Подписани са договори за спортно развитие за 2008 г. със
специализираните спортни федерации за хората с увреждания, както следва:
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Българска параолимпийска асоциация и Спортна федерация на глухите в
България, чиито проекти за финансово подпомагане на дейността им през 2008
г. са одобрени от председателя на ДАМС. Утвърдените средства съгласно
горецитираните проекти са в следния размер: Българска параолимпийска
асоциация – 189 240 лева за олимпийска подготовка и 112 000 лева за спортна
дейност, Спортна федерация на глухите в България – 184 950 лева за
олимпийска подготовка и 180 000 лева за спортна дейност.
Подкрепено е разработването на програми на спортни организации и
общински администрации за адаптация, социализация и реализация на децата
и лицата със специални потребности, чрез главните експерти на ДАМС за
административните области в страната.
По дейност признаване спортните постижения на хора с увреждания за
изминалата 2008 г. е извършено следното:
Съгласно чл.3 от утвърдената от председателя на ДАМС Инструкция за
награждаване с парични средства от ДАМС на българските спортисти през 2008
г., спортистите с увреждания постигнали призови класирания на световни и
европейски първенства, както и на Олимпийски летни игри през 2008 г.,
получават награди в размер на 100 % от наградите за олимпийски спортове и
дисциплини, както следва:
¾ предоставени са средства в размер на 719 000 лева за награди на 6
спортисти и треньорските ръководства, постигнати призови класирания на
Олимпийските летни игри Пекин’2008;
¾ предоставени са 120 040 лева за награди на 9 спортисти и техните
треньорски ръководства за спечелени медали и призови класирания на
световни първенства.
По дейност провеждане на обучения по Програма за младежки дейности
2008 – 2010 за 2008 г. е реализирано следното:
Финансиране на провежданите дейности и обучения по Програма за
младежки дейности 2008 – 2010, администрирана от Главна дирекция „Политика
за младежта”.
По Програмата за младежки дейности 2008 – 2010 г. през изминалата
година са постъпили общо 227 проектни предложения. От тях 19 проекта са на
неправителствени и младежки организации, които провеждат работа с
подрастващи и младежи с увреждания. Тези проекти са в категорията
„Здравословен начин на живот”. Финансирани са 4 проекта на обща стойност
31 111 лева, а участници са подрастващи и младежи на възраст от 14 до 35
години. Характерни проекти за хората с увреждания са:
Проект с наименование „Равен шанс пред Европа за младежите със
специални потребности на говора и слуха” на Сдружение „Екологичен форум”,
финансиран с 12 000 лева и включени 300 участника.
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Проект с наименование „Равен шанс пред Европа за младежите със
специални потребности – незрящи” на Фондация „Партньорство за устойчиво
развитие”, финансиран с 12 000 лева и включени 300 участника.
По дейност предоставяне на здравни, образователни, социални и
информационно-консултантски услуги на хора с увреждания в частност на
младежи на възраст от 16 до 35 години в създадените в страната Младежки
информационно-консултански центрове за отчетния период е извършено
следното:
Финансиране на предоставяните здравни, образователни, социални и
информационно-консултантски услуги на хора с увреждания в частност на
младежи на възраст от 16 до 35 години в създадените в страната Младежки
информационно-консултански центрове (МИКЦ) 2007 – 2010 г. През 2008 година
продължиха работата си с консултации по различни тематики за младите хора
32 младежки центрове в страната. През декември 2008 година бяха
финансирани още 3 МИКЦ в градовете Бургас, Варна и Пловдив, които са
финансирани с 87 998 лева. Така общият брой на МИКЦ в страната става 35, а
проведените консултации за подрастващите и младежите с увреждания за
годината надхвърля 1 500 души.
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”
За осигуряване на широка обществена подкрепа на дейностите,
предприемани за реализиране на Стратегията за осигуряване на равни
възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г. чрез провеждане на
информационни кампании за отчетния период е реализирано следното:
За активно ангажиране на медиите по отношение повишаване
осведомеността на обществото за равни възможности на хората с увреждания
през изминалата година Конфедерацията на независимите синдикати в
България информира за извъшени дейности за активно ангажиране на медиите
по отношение повишаване осведомеността на обществото за равни
възможности на хората с увреждания посредством запознаване на
обществеността с възможностите на хората с увреждания чрез медийни изяви.
На пресконференция е представена информация за работата на
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания по приемане на
Стратегията за осигуряване на равните възможности на хората с увреждания
2008 – 2013 г. и плана за действие за първите две години на периода с
представяне на становищата по тях на неправителствени организации на и за
хора с увреждания, КНСБ, БСК и др.
В изпълнение на тези си ангажименти през 2008 г. Конфедерацията е
изпратила съобщение в пресата, с което подробно е запознала средствата за
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масово осведомяване с експертното становище на КСНБ относно План за
действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания за 2008
– 2009 г. Разпространена е информация сред обществеността за
възможностите, които са предвидени в плана за осигуряване на достъп до
административно обслужване на хората с увреждания в структурите на
Министерството на труда и социалната политика, както и в системата на
държавната администрация, относно грижата за деца с увреждания,
предоставяна в специализирани институции и представяне на грижи в семейна
среда, а също така и за приоритетното развитие на социалните услуги в
общността, развиване на алтернативните форми на услуги, всичко това цели
повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и
възможностите на хората с увреждания. Синдикатът смята тази цел за особено
важна и е направил предложения за по-голяма прецизност в сроковете на
изпълнение, отговорните институции и конкретните мерки за постигането им.
В интернет сайтът на КНСБ са публикувани и могат да се ползват от
всички граждани материали, да се получават консултации по конкретни
проблеми на хората с увреждания относно отпускането на пенсия за
инвалидност, срока за отпускането й, реда за предоставяне на месечни помощи
за семейства с деца с трайни увреждания, както и за ползване на правото на
месечна добавка за интеграция на хора с трайни увреждания и разяснения за
техните здравноосигурителни права.
На ниво Европейски съюз по инициатива на КНСБ и със съдействието на
Икономическия и социален съвет на България на 15.05.2008 г. бе проведена
международна конференция на тема: „Лисабонския договор и Хартата за
основните права – предимствата и ползите за гражданите на Европа”. В
доклада, изнесен от доц. д-р Ж.. Христов бе отбелязана важността и
императивния характер на Хартата за основните права, включително по
отношение на трудовите и социалните права на гражданите с акцент върху
правата на възрастни, деца и хора с увреждания. По време на форума е
изразено становище за подобряване качеството на предприетите практически
мерки за защита правата на горепосочените рискови групи, както и
подобряване на условията за предоставяне на грижи в специализираните
институции и при предоставяне на услуги, базирани в общността. Докладът е
публикуван на интернет страницата на КНСБ.
По отношение на запознаване на обществеността с предвидените мерки
за стимулиране на работодателите за адаптиране на работното място и
наемане на работа на лица с трайно намалена работоспособност, експерти в
Приемната на КНСБ дават консултации и запознават гражданите (членове и
нечленове на синдиката) по конкретни въпроси, като ги запознават с правата
им при трудоустрояване, информират лицата за тяхната трудово-правна
закрила, за правото им на интеграционни добавки, отпускани по Закона за
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интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), за правото на социални помощи по
Закона за социалните помощи и мерки за насърчаване на заетостта на хора с
намалена работоспособност по реда на Закона за насърчаване на заетостта и
ЗИХУ, включително и за процедурите, реда и условията.
През месеците февруари и април 2008 г. по инициатива на КНСБ и КТ
„Подкрепа” са проведени два семинара със съдействието на ИКОЗИ и
Френския културен център и с участието на национално представителни
организации на и за хора с увреждания на тема „Пилотна програма за
насърчаване на социалното и професионалното включване на хора с
увреждания”, които бяха последвани от срещи с участниците в проекта с цел
набелязване на проблемите на хората с увреждания в България в областта на
заетостта и начини за тяхното решаване съобразно опита и практиките на
Франция.
По дейността, свързана с повишаване чувствителността на обществото
към правата на децата с увреждания за отчетния период е изпълнено следното:
През 2008 г. експерти от Държавната агенция за закрила на детето
разработиха анкетна карта за проучване нагласите на родители на деца с
увреждяния към предоставяните социални услуги в общността и участието на
доброволци в дейности за подкрепа на семействата. Анкетната карта е
попълнена от родители, роднини и близки на деца, посещаващи Дневни
центрове за деца с увреждания. В проучването са участвали около 800
родители на деца с увреждания. Информацията от анкетните карти се
обработва и анализът ще бъде представен в обобщен доклад. Анализирането на
събраната информация ще даде възможност:
- да се идентифицират потребностите от социални услуги за децата с
увреждания и техните семейства;
- да се формулират конкретни предложения за развиване на нови форми на
услуги, въз окнова на нуждите на потребителите;
- да се инициират изменения в законодателството, насочени към приоритетно
развитие на онези социални услуги, които в най-голяма степен отговарят на
потребностите на децата с увреждания, отглеждани в семейна среда;
- да се получат предложения от самите ползватели на услугите за подобряване
на условията за рехабилитация и интеграция на децата с увреждания.
През 2008 г. Държавната агенция за закрила на детето преиздаде
брошурата със заглавие „Всички деца имат равни права” в тираж 3 000 бр., а
също и бюлетините „Стандартите за социални услуги за деца – гаранция за
качество” и „Деинституционализацията – резултати, предизвикателства,
перспективи”.
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