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Въведение  
 
А. Общ стратегически документ 
 
Защитата на правата и основните свободи на човека и утвърждаването на общоприетите 
стандарти са основен приоритет в политиката на Република България. Министерството на труда 
и социалната политика (МТСП) отговаря пряко за координиране и контролиране дейностите по 
въвеждането на стандартите на ООН, Международната организация на труда (МОТ) и Съвета 
на Европа в националното законодателство и добрите практики в областта на труда и 
социалната политика. То също така отговоря за подготвяне  на периодични доклади по 
отделните международни договори, както и във връзка с контролните механизми на МОТ и на 
Съвета на Европа. 
 
Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални 
стандарти) в Раздел IX „Обезщетения за трайно увреждане” от 1952 г. регламентира 
обезщетенията за наличието на увреждане. Конвенцията предоставя минимални стандарти за 
структуриране, администриране и финансиране на обезщетенията като покрива деветте основни 
групи обезщетения: за медицински грижи, при болест, за безработица, за старост, при трудова 
злополука, семейни, при бременност и раждане, за трайно увреждане и при смърт.  
 
България е страна по Европейската социална харта (ревизирана) на Съвета на Европа и 
ежегодно изготвя национален доклад за  законодателството и практиката, които са свързани със 
съответните разпоредби на Хартата.  
 
Б. Частта от конкретния документ основан на договора, представен на Комитета, 
отнасяща се до общите разпоредби на Конвенцията 
 
Членове 1 до 4 от Конвенцията 
 
Б.1 Законодателство и стратегически документи 
 
Република България развива законодателство, осигуряващо правни гаранции за недопускане на 
дискриминация, за създаване на равни възможности, както и интегриране на хората с 
увреждания във всички области на обществения живот. Според Конституцията всички хора се 
раждат свободни и равни по достойнство и права, а българските граждани са равни пред закона. 
Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, 
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Съгласно 
Конституцията  държавата гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава 
условия за свободно развитие както на човека, така и на гражданското общество. 
 
 В конституцията се посочва, че „старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от 
своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания, се намират под 
особена закрила на държавата и обществото.“ Това показва, че хората с увреждания се ползват 
от особената грижа на държавата и обществото. В тази връзка  са създадени редица норми, 
регламентиращи както правата, така и задълженията на основните участници в тези 
правоотношения.  
 
Държавната политика за защита на правата и интеграцията на хората с увреждания в Република 
България е част от политиката за защита и насърчаване на правата и основните свободи и се 
провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, областните 
управители и органите на местното самоуправление. Тя се осъществява в сътрудничество с 
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национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално 
представителните организации на работодателите и национално представителните организации 
на работниците и служителите съобразно приета национална стратегия за хората с увреждания.  
Министерството на труда и социалната политика е водещо в политиката за хора с увреждания,  
поради което министъра е председател на Национални съвет за интеграция на хората с 
увреждания (НСИХУ). 
 
Националната политика за хората с увреждания се реализира в изпълнение на поставените цели 
в дългосрочната стратегия – Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с 
увреждания 2008 – 2015 г. на Република България (наричана навсякъде в документа 
„национална дългосрочна стратегия“), която е приета от Министерския съвет през 2007 г. -. 
Националната дългосрочна стратегия е приета преди подписването и ратификацията на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН (Конвенцията) и е в изпълнение на 
препоръките на Съвета на Европа и добрите практики на европейските държави-членки. 
Веднага след ратифициране на Конвенцията през 2012 г. стратегията бе актуализирана  за да 
отговаря както на Конвенцията, така и на новата европейска стратегия за хората с увреждания. 
Целта на стратегията е ефективното прилагане на политиката на българското правителство за  
подобряване  качеството на живот на хората с увреждания. В нея са заложени стратегически 
цели и са очертани мерките, които е необходимо да се осъществят за премахване на 
съществуващите бариери (психологически, образователни, социални, културни, 
професионални, финансови и архитектурни) пред социалното включване и равноправната 
интеграцията на хората с увреждания, както и създаване на гаранции и стимули за 
равнопоставеност на хората с увреждания и тяхното пълноценно участие в живота на 
обществото.  
 
Основните приоритетни линии на националната дългосрочна стратегия са следните: създаване 
на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда; промяна на модела на грижа за деца 
с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда; 
гарантиран достъп до качествено образование на хората с увреждания; осигуряване на 
комплексна медицинска и социална рехабилитация. Помощните средства, приспособления и 
съоръжения и медицинските изделия, разширяване възможностите за трудова заетост при 
хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване на подходящи 
работни места; приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на 
алтернативните форми на услуги; осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и 
участие в културния живот; повишаване степента на информираност на обществото за 
проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи 
спрямо тях. За изпълнението на стратегията се разработват и приемат двугодишни планове за 
действие, в които са заложени конкретни мерки, индикатори и срокове за изпълнение. 
Основният източник на финансиране на дейностите в изпълнение на национална дългосрочна 
стратегия е държавният бюджет и общинските бюджети, а най-големият допълнителен 
източник за финансиране на тези политики са Структурните фондове на Европейския съюз чрез 
съответните Оперативни програми. 
 
В ход са обсъждания на законодателни промени за осигуряване на достъпна архитектурна среда 
и за  регламентиране на заложените с Конвенцията  понятия „универсален дизайн”и „разумни 
улеснения”.  
 
Б.2 Общи принципи и задължения 
 
В националната правна уредба съществуват разпоредби, според които „изграждането и 
поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до 
публични места” се смята за дискриминация.  
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Разработени са и се прилагат архитектурни норми за достъпност по отношение на 
новопостроените сгради, като същевременно тече процес на адаптиране съобразно 
изискванията за достъпност и на съществуващите сгради и обществени пространства и се 
полагат усилия за ускоряване на процеса. Минималните изисквания за достъпност са уредени с 
подзаконов акт за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.  
 
 
Агенцията за хората с увреждания финансира на конкурсен принцип проекти на работодатели 
от обичайна и специализирана работна среда за осигуряване на достъп до работните места за 
хора с трайни увреждания, както и за тяхното адаптиране и оборудване, което е регламентирано 
в Закона за интеграция на хората с увреждания. През 2012 г. за целта са изплатени 121 684 лв. за 

осигуряване на достъпна работна среда.  
 
С оглед това определение, както и определенията за „комуникация“ и „език“ следва да се има 
предвид, че съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания „интеграцията на хората с 
увреждания се осъществява чрез: ... т. 4 достъпна жизнена и архитектурна среда; ... т 7. 
достъпна информация”, а в подзаконов акт  са дадени определения на понятията, които 
регламентират част от изискванията към урбанизираните територии и техните елементи, а 
именно:  
„9. „Достъпна информационна карта“ е карта, която може да се разчита от широк кръг хора с 
намалена подвижност, в т.ч. от хора с увреждания и от чужденци. 
10. „Достъпна електронна страница“ е електронна страница, която може да се ползва от хора 
със зрителни, ментални и психични увреждания и от чужденци. 
11. „Тактилни знаци“ и „тактилно управление“ са знаци или управления, включително 
изпъкнали пиктограми, символи или Брайлово писмо. Тактилните пиктограми и символи са с 
издадена дълбочина над основната повърхност най-малко с 0,5 mm, с квадратни краища 
(незакръглени или остри), негравирани в повърхността. Пиктограмите и символите са 
изпълнени така, че при единичен допир с пръстите да бъдат усетени двете страни на 
съответната буква, номер или символ. Най-малката височина на буква или число трябва да е 15 
mm.” 
 
Българското правителство осъществява последователна политика за защита правата на хората с 
увреждания и тяхното пълноценно участие в обществото стъпка по стъпка. Паралелно с 
процеса на ратификация на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, 
Министерството на труда и социалната политика разработи двугодишен План за действие за 
прилагане на Конвенцията, съдържащ мерки за привеждане нейните разпоредби с българската 
нормативна уредба и политики в тази област (наричан План за действие за прилагане на 
Конвенцията). Планът бе изготвен с участието на всички заинтересовани страни, включително 
и представители на организациите на и за хора с увреждания и социалните партньори. Той бе 
разгледан и одобрен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който е 
консултативен орган, имащ за цел осъществяване на сътрудничество с гражданското общество 
в тази област. 
 
Планът за действие очертава конкретните стъпки, определя ясно ролята и функциите на 
отделните държавни органи и заинтересованите страни. Той  съдържа 10 на брой стратегически 
и оперативни цели, посочени са дейностите за тяхното реализиране, крайните срокове за 
изпълнение, очакваните резултати, индикатори и отговорни институции. Практическото 
прилагане на разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН поставя 
някои ключови предизвикателства пред българското правителство, които са отчетени при 
изработването на Плана за действие за прилагане на Конвенцията , а именно:  
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- Идентифициране на ключовите области, нуждаещи се от правна реформа и 
предприемане на последователни стъпки по въвеждане на изискванията на Конвенцията; 

- Определяне и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг по 
прилагането на Конвенцията, с ясно определени функции, задачи и отговорности на 
ангажираните институции; 

- Изграждане на капацитет сред държавни служители и експерти от различни сфери за 
правилно прилагане разпоредбите на Конвенцията; 

- Широко популяризиране на принципите на Конвенцията сред обществеността и 
включване на гражданското общество в процеса на нейното прилагане; 

- Осигуряване на периодично актуализиране на дейностите по изпълнение на Конвенцията 
и мониторинг на прилагане разпоредбите на Конвенцията.  

 
За координиране изпълнението на План за действие за прилагане на Конвенцията още през  
февруари 2013 г. бе сформирана експертна група (наричана навсякъде „Група за координация“) 
с представители, които се явяват контактни точки във всички отговорни държавни органи. Тя 
действа за срока на План за действие за прилагане на Конвенцията и има за задача да разработи 
координационен и мониторингов механизъм, предложение за отговорни органи по чл.33 от 
Конвенцията на ООН. Паралелно с това групата за координация проследява изпълнението на 
мерките в Плана за действие във връзка с прилагането на отделните членове на Конвенцията, 
които изискват осъществяването на реформи в области от компетенциите на различни 
институции в  дългосрочен план за всяка отделна реформа. В тази връзка водещата институция 
в съответната област след обстоен анализ и консултации изготвя концепция за 
синхронизирането на нормативната уредба съобразно разпоредбите на Конвенцията. С тях се 
определя обхватът на законодателните промени, като се посочва времева рамка за тяхното 
реализиране. Натоварени са водещите институции в съответната област, които имат за цел да 
сформират работна група с участието на всички заинтересовани. Предложенията в последствие 
се обсъждат в групата по координация, одобряват се от водещата институция, съгласуват се с 
Министерството на труда и социалната политика, другите отговорни институции и 
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Заложените в Плана дейности вече 
са в процес на изпълнение като за целта функционира експертна група за координация на 
неговото изпълнение, в която също участват представители на социалните партньори и 
организациите на и за хора с увреждания.  
 
Анализът на Конвенцията наложи приемането на концепция за нейното прилагане, която 
съдържа мерки с дългосрочен характер. На практика концепцията следва отделните членове на 
Конвенцията и разписва предложения за отделни нормативни изменения и практики. Процесът 
по изготвянето и приемането им включва провеждането на дискусии с всички заинтересовани 
страни. На концептуално ниво също така са приети следните документи, които начертават 
мерките за прилагане на членове 9, 11, 12, 14, 18, 19, 24. 
 
В националното законодателство са уредени обществените отношения, свързани с интеграцията 
на хората с увреждания и необходимостта от създаване на условия и гаранции за  
равнопоставеност на хората с увреждания, тяхната социална интеграция и упражняване на 
правата им, предоставяне на подкрепа на хората с увреждания и техните семейства, както и  
интегрирането им в работна среда. Също така е посочено, че не се допуска пряка или непряка 
дискриминация по отношение на хората с увреждания, а интеграцията им се осъществява чрез 
медицинска и социална рехабилитация, предоставяне на образование и професионално 
обучение, трудова заетост и професионална реализация, осигуряване на достъпна жизнена и 
архитектурна среда, предлагане на широк набор от социални услуги, гарантиране на социално-
икономическа защита и предоставяне на достъпна информация. 
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В националното законодателство са регламентирани понятията „увреждане“ и „човек с трайно 
увреждане“. Увреждането се разглежда като загуба или нарушаване в анатомичната структура, 
във физиологията или в психиката на даден индивид, а „човек с трайно увреждане“ е лице, 
което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени 
възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което 
органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или 
са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Предстои анализиране на 
националното законодателство във връзка с определението за лице с увреждане и извършване 
на консултации за планиране на реформи относно експертизата за хора с увреждания.   
 
Към момента е изградена интегрирана информационно система на медицинската експертиза в 
България и централизиран регистър на преминалите лица през медицинска експертиза. Целта е 
извършване на анализ и специфициране на информационните потоци между всички 
заинтересовани институции и органите на медицинската експертиза, както и създаване на 
публичен портал за гражданите и осигуряване на контролиран достъп до системата в интернет. 
 
Приключи реализацията на проект на Агенцията за хората с увреждания за създаване на единна 
информационна система за хората с увреждания. Чрез захранване с информация от всички 
институции цели реализиране на добро планиране на мерки за правата хората с увреждания, 
подкрепа на тях и техните семейства в духа на Конвенцията за правата на хората с увреждания 
на ООН. 
 
 
В. Частта от доклада относно конкретните права 
 Член 5 – Равенство и недопускане на дискриминация 
 
Със Закона за защита от дискриминация е уредена защитата срещу всички форми на 
дискриминация и формите за нейното предотвратяване. Целта на закона е да осигури на всяко 
лице правото на равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за 
участие в обществения живот, ефективна защита срещу дискриминацията. Законът защитава от 
дискриминация всички физически лица на територията на Република България като е забранена 
всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа 
принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, 
убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, 
възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви 
други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България 
е страна.  
 
Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на посочените 
признаци, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при 
сравними сходни обстоятелства. 
 
Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на посочените в закона признаци в по-
неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, 
критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно 
оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и 
необходими. 
  
От 2005 г. функционира орган по правата на човека – Комисия за защита от дискриминация. 
Комисията е независим специализиран държавен орган за предотвратяване и защита от 
дискриминация, осигуряване на равенство на възможностите и извършване на контрол по 
прилагането и спазването на българските и международни анти-дискриминационни норми.  и 
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Комисията за защита от дискриминация е акредитиран орган за защита правата на човека към 
ООН, със статут „Б”, във връзка с отговарянето на институцията на Парижките принципи. 
 
В своята дейност съобразно компетенциите си Комисията за защита от дискриминация  
наблюдава областите, в които се проявява дискриминация и съответстват на членовете 5, 6, 7, 9, 
12, 24, 25 и 27 на Конвенцията. Комисията също така разглежда въпроси, свързани с 
изграждането и поддържането на архитектурна среда, затрудняваща достъпа на лица с 
увреждания до публични места като обект на  дискриминация. В законодателството е 
регламентирано, че не представляват дискриминация специалните мерки в полза на лица или 
групи лица в неравностойно положение, включително мерките на основата на признак 
„увреждане”, с цел изравняване на възможностите им, доколкото и докато тези мерки са 
необходими, както и че не представлява дискриминация специалната закрила на лица с 
увреждания, която е установена със закон. 
 
Обхвата на действие на регламентите в Закона за защита от дискриминация гласи, че „забраната 
за дискриминация действа спрямо всички при упражняването и защитата на предвидените в 
Конституцията и законите на Република България права и свободи. При изработване на проекти 
на нормативни актове, както и при тяхното прилагане държавните и обществените органи и 
органите на местното самоуправление се съобразяват с целта за недопускане на пряка или 
непряка дискриминация на основата на посочените признаци.“ 
 
Посочените в Конвенцията общи принципи се реализират и прилагат в дейността на Комисията 
за защита от дискриминация и Омбудсмана на Република България в рамките на възложени им 
от закона компетенции. Може да се приеме, че задължението за предприемане на стъпки за 
гарантиране и признаване упражняването на всички права и основни свободи за хората с 
увреждания без каквато и да било дискриминация по признак на увреждане се изпълняват чрез 
съществуващата система от норми в националното право. Част от необходимите законодателни, 
административни и други мерки за прилагането на правата, признати от Конвенцията са 
регламентирани с норми от Закона за защита от дискриминация, Закона за интеграция на хората 
с увреждания, Закона за устройството на територията, Закона за насърчаване на заетостта, както 
и с редица подзаконови актове. 
 
В Закона за Омбудсмана е регламентирано, че Омбудсманът се застъпва с предвидените в този 
закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и 
свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както 
и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. В своята дейност той е 
независим и се подчинява само на Конституцията, законите и ратифицираните международни 
договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и 
морал. 
 
В провежданата политика на държавата по отношение на равното третиране на хората с 
увреждания и реализацията на правата им посочени в Конвенцията вземат участие всички 
държавни органи.  
 
При законодателното регламентиране на различните обществени отношения в националното 
право е въведена забраната за дискриминация, включително и по признак „увреждане”, а при 
изготвянето и измененията на съществуващата нормативна база се изпълняват изискванията за 
хармонизирането й с правата на хората с увреждания, прогласени с Конвенцията. В рамките на 
провежданото производство за защита от дискриминация Комисията е установявала 
несъответствието с правилата за равно третиране на хората с увреждания, както на 
законодателни, така и на норми от подзаконови нормативни актове. В съответствие с 
правомощията на Комисията за защита от дискриминация различни състави са правили 
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препоръки или предписания за отмяна или преразглеждане на дискриминационни норми от 
различни актове.  
 
Законът за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагате доразвиват 
конституционното положение, че хората с увреждания се намират под особена закрила на 
държавата и обществото. Той се основава на принципите за забрана и предотвратяване на всяка 
форма на дискриминация, основана на увреждане. Законът е съобразен както с националния 
опит в тази област, така и на препоръките и добрите практики на държавите-членки на 
Европейския съюз. Най-голяма концентрация на правни норми, касаещи правата и 
задълженията на лицата с увреждания, е налице именно в Закона за интеграция на хората с 
увреждания. В този специален по своята същност закон са дадени и основните легални 
дефиниции за лице с увреждане, лице с трайно увреждане и др.п. Както в социалната сфера, 
така и в образователната сфера, вида и степента на увреждането обуславя специфичните 
потребности на неговия носител, както и необходимостта от прилагане на индивидуален подход 
при подбора на изравнителната мярка. Българският законодател е създал необходимите 
механизми за гарантиране на реализацията на правото на хората с увреждания в България на 
независимост и социална интеграция. В Закона за интеграция на хората с увреждания също са 
посочени определенията за пряка и непряка дискриминация.  

 
В Закона за социално подпомагане изрично е посочено, че при предоставяне на социални 
услуги не се допуска пряка или непряка дискриминация на лицата, основана на пол, раса, 
народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или 
вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, 
увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на 
всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република 
България е страна. В съответствие с разпоредбите на ратифицираните от България 
многостранни международни актове, Законът за закрила на детето гарантира защитата на 
основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца, 
съобразно тяхната възраст, социален статус, физическо, здравословно и психическо състояние. 
Разпоредбите на Закона определят правото на всяко дете на закрила за нормалното му 
физическо, умствено, нравствено и социално развитие и правото на защита на неговите права и 
интереси, като при реализирането на това право разпоредбите на закона не допускат 
ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, 
имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане. 
 
В реализирането на мерките, подкрепени с европейско финансиране   за  повишаване  нивото на 
икономическа активност, заетост, образование, квалификация, социално включване, 
съблюдават принципите за равенство между половете и превенция на дискриминацията. При 
изпълнението на всички действия се акцентира върху създаването на адекватни инструменти за 
гарантиране на равни възможности. Сред анти-дискриминационните мерки се разглежда 
равнопоставеността на жените и мъжете  и изработването на национални планове за 
насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. В този процес участват и 
неправителствените организации, които са асоциирани членове на Националния съвет по 
равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.  
 
 

Член 8 – Повишаване на осведомеността 
 
В плана за действие за прилагане на Конвенцията е заложено като мярка Повишаване на 
общественото съзнание и промяна на нагласите по правата на хората с увреждания.  Целта е  
популяризиране на Конвенцията сред българската общественост, със специален фокус върху 
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повишаване на осведомеността на служителите от местната, областната и централната 
администрация  за правата на хората с увреждания. 
 
През 2012 година Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Омбудсмана на 
Република България и организации на и за хора с увреждания  се проведе национална кръгла 
маса за обсъждане на Конвенцията.  
 
През 2013 г. се проведе семинар на тема: „Конвенцията за правата на хората с увреждания на 
ООН и План за действие за нейното прилагане“, чиято цел бе обмен на опит и добри практики в 
международен аспект и да се представи българския опит в прилагане на Конвенцията за правата 
на хората с увреждания на ООН. Участие взеха международни експерти от Федералното 
министерство на труда, социалните въпроси на Федерална Р Германия, Федералното 
министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Федерална Р 
Австрия, които представиха опита на двете страни в прилагане на  Конвенцията за правата на 
хората с увреждания на ООН.  
 
Агенция за хората с увреждания финансира ежегодно конкурсни предложения на 
неправителствени организации с нестопанска цел на и за хора с увреждания за  промяна на 
обществените възприятия по отношение на хората с трайни увреждания като пълноценни 
български граждани. Чрез проектите се  дава гласност и се демонстрират активна обществена 
позиция, постиженията в трудовата  реализация на  хората с увреждания като през 2012 г. са 
отделени от държавния бюджет близо 300 000 лв. 
 
Комисията за защита от дискриминация ежегодно провежда обучение по европейското 
законодателство и политика за анти-дискриминация чрез тематични семинари, на които се като 
гост – лектори участват и представители на институции на Европейския съюз. Семинарните 
обучения обхващат широк кръг отговорни служители от централни държавни органи, 
териториалните общински администрации, съдебната система,  както и  представители на 
медиите и гражданския сектор. 
 

Член 9 – Достъпност 
 
Нормативните изисквания за достъпна среда за населението, в т.ч. създаване на условия за 
достъпна жизнена и архитектурна среда за хората с увреждания чрез разработване на 
нормативни актове, норми и нормативи за урбанизираните територии, сградите, съоръженията 
и техните елементи и за адаптирането на съществуващите сгради за обществено обслужване. 
Тази отговорност е възложена на министъра на инвестиционното проектиране. Търсят се 
пътища за ускоряване на процеса на осигуряване на достъпна жизнена и архитектурна среда за 
хората с увреждания, както и за адаптирането на съществуващите сгради за обществено 
обслужване. 
 
България има утвърдена традиция при разработването на нормативни изисквания и в 
поднормативната уредба са въведени изискванията за проектиране, изграждане и поддържане 
на достъпна архитектурна среда. Определени са минимални изисквания за достъпност на 
елементите на средата в урбанизираната територия, а именно относно пешеходни пространства, 
кръстовища и пешеходни пътеки, елементи за преодоляване на различни нива, достъпни места 
за паркиране, спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на 
пътници  и елементи на обзавеждането на урбанизираната територия. Съществува и изискване 
за обозначаване на определените места за паркиране на автомобили за хора с увреждания с 
международния символ за хора с увреждания, , както и с пътна маркировка с международния 
символ за достъпност. Използват се и сигнални устройства за улесняване придвижването на 
хора със зрителни затруднения чрез звуков сигнал на светофарната уредба, който да се включва 
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едновременно със сигнала със зелена светлина и  спира с подаване на сигнал с червена 
светлина.  
 
С оглед анализиране на българската нормативна уредба и идентифициране на подходящите 
законодателни механизми за осигуряване прилагането на чл. 9 от Конвенцията от гледна точка 
на достъпната архитектурна среда и във връзка с мерките в Плана за действие за прилагане на 
Конвенцията, се разработват мерки в дългосрочен план за промени в националното 
законодателство и преодоляване на установените проблеми. В тази връзка основните 
идентифицирани проблеми се отнасят до недостиг на подходящ мониторинг при осигуряване на 
архитектурна достъпност за въведените в експлоатация елементи на урбанизираните територии, 
както и за сградите и съоръженията за обществено ползване, които не са обект на проектиране и 
строителство, независимо от тяхната собственост – държавна, общинска или частна.  
 
Агенция за хората с увреждания ежегодно финансира конкурсни предложения за осигуряване 
на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, 
национално и областно значение. През 2012 г. Агенцията финансира адаптирането на 10 обекта 
в страна. 
 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), чрез 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, осъществява дейността по осигуряване 
достъпен обществен автомобилен транспорт за хората с увреждания и хората с намалена 
подвижност. Към настоящия момент в нормативната уредба е регламентирано следното:  с 
поднормативен акт се определят автогарите, в които се осигурява помощ на хора с увреждания 
и на хора с намалена подвижност, карта за паркиране на местата, определени за превозните 
средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, 
която  отговаря на изискванията на стандартизиран модел на европейската общност.   
 
В поднормативен акт за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси е разписано, че Общинските 
съвети определят градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които да бъдат 
обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудно-подвижни хора. За целта се спазва 
норматив за относителния дял на курсовете, а именно:  

- за превози по градски линии – 35 % от общия брой курсове;  
- за превози по междуселищни линии – 35 % от общия брой курсове по линиите от 
общинската транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от квотата 
на общината; 

- в градовете с население над 100 хил. жители се определят най-малко по една основна и по 
една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз 
на трудно-подвижни хора. Общият брой на автобусите за превоз на трудно-подвижни хора 
при изпълнение на курсовете по линиите упоменати по-горе е най-малко 10 % от всички 
автобуси за превоз по основните и допълнителните линии.   

 
Регламентирани са и определени технически изисквания към автобусите за превоз на 
трудноподвижни хора и реда за проверка на съответствието с тези изисквания при извършване 
на периодични технически прегледи за изправност на превозните средства. Целта е осигуряване 
на достъпни превозни услуги за хората с увреждания и хората с намалена подвижност, като 
мярката за постигането й.  
 
В регламентите за обществен превоз на пътници и товари на територията на България е 
посочено, че е необходимо ясно обозначено място, което може да бъде и в непосредствена 
близост до автогарата, където хората с увреждания и хората с намалена подвижност могат да 
съобщят за пристигането си, да поискат помощ, както и да получат в достъпна форма 
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информация за автогарата и предоставяната в нея помощ. Разписани са задължения на 
собствениците на автогари да осигурят предоставянето на безплатна помощ в автогарите за 
хората с увреждания и хората с намалена подвижност съобразно правата на пътниците в 
автобусния транспорт.  
 
Със Закона за железопътния транспорт се регламентира правото на превозвачите, които са 
сключили договор за обществена превозна услуга и прилагат пътнически тарифи в интерес на 
една или няколко категории хора да получават компенсация за намалените приходи в резултат 
от безплатните и с намалени цени пътувания на учащи се, възрастни граждани, многодетни 
майки, хора с увреждания, ветерани от войните или други хора, които са определени с акт на 
Министерския съвет.  
Регламентиран е размера на субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за 
междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони. 
 
От 2010 г. е в сила договор между Министерството на транспорта и железопътния превозвач 
„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за извършване на обществената превозна услуга за период 
от 15 години за прилагане на горепосочените нормативни актове, а в предлаганите на 
транспортния пазар пакети от търговски оферти пътниците, отговарящи на горните изисквания, 
имат право на неограничен брой пътувания с 50% намаление спроед съществуващата Тарифа за 
превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение, която е 
неразделна част от договора, като от това право се ползват и придружителите, включително и 
кучетата водачи.  
 
По отношение на техническата страна, третираща достъпността до железопътен транспорт 
на тази група хора, се прилага техническата спецификация за оперативна съвместимост „Хора 
с намалена подвижност“ на Трансевропейската конвенционална и високоскоростна 
железопътна система като се отчитат конкретните критерии по отношение на техническата и 
експлоатационната съвместимост между железопътните инфраструктури и подвижния състав, в 
т. ч. съществуващите и онези, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация, както и 
системата, в която трябва да се интегрират. Тези изисквания за съвместимост въвеждат сложен 
технико-икономически механизъм вземащ предвид общите и специфичните характеристики на 
различните категории линии, техническите и експлоатационни параметри на съществуващата 
национална железопътна мрежа и на подвижния състав по линиите в транс европейската мрежа 
и при всеки случай на ново строителство или рехабилитация по железопътната инфраструктура, 
както и при всеки случай на доставка на нов подвижен състав или при негова реконструкция. За 
останалата извън тези случаи инфраструктура и подвижен състав има изготвена стратегия и 
съответни планове за поетапно прилагане. 
 
„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД ежедневно осигурява възможност за превози на хора с 
увреждания и хора с ограничена подвижност чрез специализирани вагони, включени в 
съставите на влаковете обслужващи големите градове в страната като София, Бургас, 
Пловдив, Слънчев бряг, Варна, Горна Оряховица, Златни пясъци, Карлово  и Русе.   
 
Национална компания „Железопътна инфраструктура” в съответствие със стратегията за 
реализация на проектите планирани за изпълнение по Оперативна програма „Транспорт” в 
периода 2014 – 2020 г. приключи с проектирането и започва със строителство на редица 
съоръжения за достъп на хора с увреждания. 
 
Изпълнителна агенция „Морска администрация” като национален орган по прилагане на 
Регламент на европейската общност следи за спазване на изискванията за безопасност към 
пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове по отношение на хората с 
ограничена подвижност са следните: достъп до кораба; обозначения; средства за предаване на 
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съобщения; аларма; допълнителни изисквания за осигуряване на придвижването вътре в кораба. 
Горепосочените права не се прилагат за пътници, пътуващи на кораби, сертифицирани да 
превозват максимум 12 пътника, за кораби с оперативен екипаж не по-голям от трима души, 
или когато общата услуга е за разстояние по-малко от 500 метра в едната посока, за пътувания с 
екскурзионна и туристическа цел или за кораби, задвижвани с автоматични средства. За 
запознаване на пътниците с техните права са отпечатани  брошури за права на пътниците с 
увреждания.  
 
Правната рамка на правата на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност при 
пътуване по въздуха гарантира  еднакви права с другите пътници при пътуването им по въздух 
– право на свобода на придвижване, свобода на избор и недискриминация. Националният орган 
за България е Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация”. Дирекцията 
координира 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). 
 
Главната дирекция получава периодични доклади от заинтересованите организации относно: 
� подобряване на изградената инфраструктура на летищата за приемане и обслужване на 

пътници с ограничена подвижност; 
� оборудване – закупуване на допълнително при необходимост; 
� обучение – провеждане на ежегодно обучение на служителите според изискванията на 

Регламента – Учебна програма – „Обучение по PRM въпроси на персонал, имащ директен 
контакт с пътници”; 

� 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. Протоколите от 
срещите се изпращат на всички организации, представляващи заинтересованите страни – 
туристически агенции и туроператори, летища и авиокомпании.  

 
В тази област се извършват и дейности по изработване на правилници за наказания на 
нарушения, създаване на процедура за обработване на жалби относно нарушение, установяване 
стандарти по качество за помощта, връзка с организациите за хората с увреждания относно 
актуализиране на техните нужди при пътуване по въздух.  
 
Информиране на пътниците за техните права при пътуване по въздух става чрез подобряване, 
разширяване и модернизиране на уеб-страницата чрез използване на най-добрите практики с 
цел осигуряване на достъпна информация,  изработване на информационни видеоматериали и 
брошури за правата на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност. 
 
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” в 
изпълнение на Закона за държавния служител определя 2% от длъжностите, заемани по 
служебно правоотношение, за хора с трайни физически увреждания. Агенцията е осигурила 
външен достъп до централната си сграда с цел улесняване на гражданите с увреждания. 
 

Член 10 – Право на живот 
 
Конституцията на Република България гарантира правото на живот, развитие и зачитане на 
достойнството на всяка личност. Детето като личност, е носител на тези права, а 
посегателството върху живота се наказва като най-тежко престъпление. Европейската 
конвенция за правата на човека, която трябва да се прилага директно от властите и съдилищата 
гарантира правото на живот без каквато и да е разлика по отношение на хората със или без 
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увреждания. Държавата гарантира правото на живот на лицата с увреждания съобразно 
стандартите на международното право.   
 

Член 11 – Рискови ситуации и хуманитарни бедствия 
 
Нормативната уредба и практиката в Република България при реакцията при бедствия и 
извънредни ситуации изцяло съответстват на европейското законодателство в тази област, като 
се прилагат основните принципи, изисквания и процедури за осигуряване защитата и 
безопасността на населението. В закона за защита при бедствия (ЗЗБ) е заложен като основен 
принцип правото на защита на всяко лице и необходимостта от разработване на плановете за 
защита при бедствия на общинско, областно и национално ниво. Те съдържат  анализ и оценка 
на риска от бедствия, мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия,  
мерките за защита на населението и др. При бедствено положение към децата и хората с 
неравностойно положение са предвидени специални мерки, в случаите, когато тези грижи не 
могат да бъдат осъществявани от хората, които обичайно ги полагат. 
 
Министърът на вътрешните работи разработва Националния план за защита при бедствия 
съвместно с представители на министерствата, ведомствата, Българския Червен кръст и 
местната власт. Органите на централната изпълнителна власт разработват планове за защита 
при бедствия за изпълнение на задълженията им, които са предвидени в Националния план за 
защита при бедствия се приема от Министерския съвет. Дейността на органите за пожарна 
безопасност и защита на населението по обучение на населението за формиране на 
необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за 
прилагане на необходимите защитни мерки включва и участие в разработването на дидактични 
средства за подготовката и обучението на населението, включително за хората с увреждания. 
На основата на Рамката за действие от Хиого на ООН 2005-2015: Да изградим устойчивост на 
нациите и обществата към бедствия е разработена Стратегия за намаляване на риска от 
бедствия за периода 2014 - 2020 г. В нея са заложени основни ключови ценности като 
позитивно мислене, перспективност, информираност, култура и равнопоставеност. Отчита се 
значимостта на принципа на равнопоставеност на гражданите в областта на намаляване на 
риска от бедствия, както и създаването на условия за равнопоставеност в районите с риск от 
бедствие на всички социални групи, включително при защита и реагиране при бедствия. Към 
Стратегията е разработена и Пътна карта, а част от дейностите в нея са разработване и 
изпълнение на Комуникационна програма за подобряване информираността на обществото за 
защита при бедствия, в това число и повишаване на осведомеността на хората с увреждания. В 
изпълнение на заложените мерки в плана за действие за прилагане на Конвенцията през 2013 г. 
МВР създаде експертна работна група за изработване на концепции за промени в нормативната 
уредба и за изготвяне на проекти на нормативни актове предприемане на необходимите мерки 
за осигуряване защитата и безопасността на хората с увреждания в рискови ситуации, 
включително при военен конфликт, хуманитарни и природни бедствия. Оказването на 
ефективна помощ и защита на хората с увреждания по време на бедствия и извънредни 
ситуации изисква планиране, прогнозиране и съгласувани действия преди настъпване на самото 
бедствие. Включването на хората с увреждания в цялостния процес по защитата при бедствия е 
заложено и в отправените препоръки към страните-участнички в Откритото частично 
споразумение за големи бедствия в Европа и Средиземноморието (EUR-OPA) към Съвета на 
Европа, приети по време на 64-та среща на Комитета на постоянните кореспонденти в Париж, 
Франция, 24-25 октомври 2013 г. – страните участнички следва да гарантират, че хората с 
увреждания са включени в целия процес на намаляване на риска при бедствия и където е 
възможно, че техните гледни точки са взети изцяло предвид. 
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 Член 12 - Равнопоставеност пред закона 
 
Равенството на всички граждани пред закона е гарантирано от Конституцията на Република 
България. С решение на Конституционния съд на Република България  от 1992 година е дадено 
задължително тълкуване на равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл. 6, 
ал. 2 от Конституцията. Важна е да бъде отбелязано, че това е конституционен принцип, който 
стои в основата на гражданското общество и държавата, както и на цялата правна система на 
Република България. Равенството на всички граждани пред закона е също основно право на 
гражданите, което е конкретизирано в редица конституционни разпоредби.  
 
Конвенцията изисква държавите да признаят и гарантират равните възможности за лично 
участие на хората с увреждания във всички сфери на живота, както и да гарантират 
осигуряването на необходимата подкрепа за това, както е посочено в чл.12. Тази разпоредба на 
Конвенцията е нова за българското законодателство и по този въпрос се работи усилено още 
преди ратифицирането на Конвенцията, защото се изисква конкретно регламентиране на  
правния статут на лицата с интелектуални увреждания и лицата с психо-социални проблеми по 
смисъла на Конвенцията. Направен бе анализ на законодателството, извършени бяха 
консултации със всички заинтересовани страни и са начертани основните стъпки за реформи, 
защото всяко лице, независимо от вида увреждане разполага с потенциал да формира воля, да 
прави избор и да взема решения за извършването или неизвършването на конкретни правни 
действия за упражняването на собствените му права и изпълнението на поетите задължения. 
Успехът на реформите ще допринесе за синхронизиране и на други разпоредби от Конвенцията, 
като например достъп до правосъдие на равно с останалите хора (чл.13), достъпа до услуги (чл. 
19), правото на сключване на брак (чл. 23), правото на сдружаване и на гарантиране на активно 
и пасивно избирателно право (чл. 29). Търсят се начини за осъществяване на практика на 
подкрепено вземане на решение, на законодателни промени за промяна на основанията и 
процедурата по ограничаване или лишаване от дееспособност на хора с увреждания. 
Продължава своята дейност експертна група, която подготвя промени в българското 
законодателство в съответствие със стандартите на чл. 12 от Конвенцията. В нея участват 
експерти от Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, 
Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, представители на 
Омбудсмана, на доктрината, на съдебната система, както и представители на някои организации 
на и за хора с увреждания и правозащитни организации. В тази връзка следва да отбележим, че 
са предприети действия съобразно осъдителното решение по делото „Станев срещу България” 
на Европейския съд по правата на човека. Това първо по рода си решение подчертава 
несъответствието на българското законодателство с чл. 5, чл. 6 и с чл. 8 на Европейската 
конвенция за защита правата на човека и основните свободи по отношение института на 
запрещението и произтичащите от него ограничения на дееспособността на лицата. 
 
Вече имаме казус, по който Софийски градски съд се е произнесъл и е отхвърли иск за 
поставяне под запрещение на лице с психично заболяване (шизофрения параноидна форма) и 
приел за установено, че лицето може да се грижи за своите работи и интереси при условие, че 
получава помощ и подкрепа от своите родители във връзка с управлението на имуществото и 
упълномощи двамата родители да придружават и подкрепят сина си при вземане на финансови 
решения. 
 
Важно място в процеса имат неправителствените организации – организации на и за хора с 
увреждания и правозащитни, които работят съвместно с държавните институции. Реализирани 
са проекти за подкрепено вземане на решения за лица с интелектуални затруднения, с цел да се 
гарантира спазването на чл. 12 от конвенцията, отпечатана е  брошура във формат лесен за 
четене „Имаш право да решаваш”, в която на достъпен език са обяснени основни права, 
гарантирани от  Конвенцията и е подготвена брошура „Подкрепено вземане на решения  при 
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хора с интелектуални затруднения – път към независимост”. Изработен е и наръчник за 
подкрепено вземане на решения за хора с интелектуални затруднения и психични разстройства,  
методика за изпълнение на дейностите по подкрепено вземане на решение, която включва 
изготвяне на личностен профил, сформиране на подкрепящи мрежи за 19 човека с 
интелектуални затруднения  и изготвяне на лични житейски планове за всеки от тях. В центъра 
на изготвянето на всичко това стои човекът с увреждане и винаги се прави с неговото активно 
участие. Работейки по чл.12 от Конвенцията, респективно обхващаме и чл.16, който 
регламентира свобода от експлоатация, насилие и злоупотреба. Реализирани проекти за 
застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване качеството на 
живот на лицата с интелектуални затруднения, гарантиране на правата им и равнопоставеност. 
Организирани са местни информационни кампании за популяризиране на модела за подкрепено 
вземане на решение като алтернатива на поставянето под запрещение. Така се извършва  
апробиране на модела за подкрепено вземане на решения при лица с интелектуални 
затруднения и/или проблеми от аутистичния спектър чрез изграждане на подкрепящи мрежи за 
свободно упражняване на гражданските права като алтернатива на режима на запрещението в 
изпълнение на чл. 12 от Конвенцията. 

 
Член 13 – Достъп до правосъдие 

 
Общата процесуална дееспособност на българските граждани е предвидена в Граждански 
процесуален кодекс глава 5 – Страни представителство, според която „дееспособните 
физически лица извършват съдопроизводствените действия лично“. Също така 
„непълнолетните и ограничено запретените извършват съдопроизводствените действия лично, 
но със съгласието на родителите или попечителите си“, а „непълнолетните могат да водят 
делата си лично за спорове по трудови правоотношения или за спорове, произтичащи от сделки 
по чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството, както и в други случаи, определени със закон“. 
Законодателно е регламентирано, че „малолетните и поставените под пълно запрещение се 
представляват от законните си представители – родители или настойници“. В Плана за 
действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и 
политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) е предвидена мярка за създаване на работна 
група.  
 
Като действие в насока по улесняване достъпа до правосъдие следва да бъде отчетено 
предвиденото изменение в Гражданския процесуален кодекс, съгласно което отмяната на 
запрещението може да бъде поискано не само от органа по настойничество и по попечителство 
или от настойника, както е в действащата уредба, а и че това може да бъде сторено 
самостоятелно от поставения под ограничено запрещение. Детето, в т.ч дете с увреждане има 
право на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси. 
Най-добрият интерес на детето е в основата на всяко решение за детето в съдебни или 
административни процедури. Макар че този израз не е включен изрично в гражданското и 
наказателното законодателство, той е нормативно определен. Съдът задължително изисква 
допълнително информация и доклад от дирекция „Социално подпомагане” по всеки случай, с 
оглед вземането на решение, което отговаря на най-добрия интерес на детето. Имуществото на 
детето също е изрично защитено от закона, като родителите трябва да се отнасят към него с 
грижата на добър стопанин и не могат да се разпореждат с него без изрично разрешение от 
Съда.  
 
В момента в България тече реформа в областта на младежкото правосъдие, която стартира през 
2011 г., когато е приета Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето, 
а на 01.03.2013 г., с решение на Министерския съвет е приета Пътна карта за изпълнение на 
Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето. Двата документа са 
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съобразени с Правилата на ООН за минималните стандарти в управлението на младежката 
правосъдна система (Пекински правила), Насоките на ООН за превенция на младежкото 
асоциално поведение (Насоките от Риад), Правила на ООН за закрила на непълнолетните, 
лишени от свобода (Правилата от Хавана), Насоките от Виена за действие по отношение на 
децата в системата за наказателно право, Насоките на ООН по правораздаването относно деца-
жертви и свидетели на престъпления, както и препоръките според Общия коментар № 10 на 
Комитета по отношение на правата на децата в системата на младежкото правосъдие 
(CRC/C/GC/10). Виж чл.12. 
 

Член 14 – Свобода и сигурност на личността 
 
По отношение гарантиране правата на хората с увреждания във връзка с издаване на документи 
за самоличност са взети следните законови мерки: В Закон за българските лични документи е 
посочено, че всеки български гражданин има право на документ за самоличност. Основни 
идентификационни документи за самоличност на българските граждани са личната карта и 
паспортът. Същите са валидни на територията на Република България и на територията на 
друга държава съгласно международни договори. На всеки български гражданин е дадено право 
да напуска страната и да се завръща в нея през вътрешните граници на Република България с 
лична карта и/или паспорт. Съгласно законодателството компетентните органи нямат право да 
отказват издаването, да отнемат или да задържат български личен документ извън реда и 
случаите, определени със закон. 
 
Предени са финансови облекчения за хората с увреждания при издаването на документи за 
самоличност. В Правилника за прилагане на Закон за българските лични документи е посочено, 
че към заявлението за издаване на български личен документ се прилага и документ за платена 
държавна такса. Размерът на таксите за издаване на български лични документи е определен в 
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. 
Предвидено е облекчение в размера на таксите за издаване на документи за самоличност на 
лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 
Таксата за посочената категория лица за издаване на лична карта е в размер на 2 лв. при 
стандартна такса от 18 лв. и за паспорт 3 лв. при стандартна такса от 40 лв. 
 
Предоставя се възможност при издаване на българските лични документи на неподвижни или 
трудно подвижни лица, които не могат да се явят в дирекция „Български документи за 
самоличност“ – МВР или нейните териториални структури, да бъдат посетени на място от екип 
с мобилна биометрична станция. Заявлението се приема на адрес, посочен от заявителя и чрез 
мобилната станция се снемат необходимите биометрични данни на заявителя. Служителите на 
дирекция „Български документи за самоличност“ са обучени/задължени да обслужват 
гражданите с увреждане с предимство и им асистират за по-добро обслужване. В много 
районни управления на МВР в страната са осигурени съоръжения осигуряване на техния достъп 
местата за издаване на документи за самоличност.  
 
През последните 5 години се изпълнява програма за достъпност на сградите на МВР за хора с 
увреждания и годишно се усвояват около 150 000 лв. Осигурява се достъп до сградата с рампа 
или подемна платформа, се изгражда санитарен възел и приемна за хора с увреждания. Към 
момента на всички 28 централни сгради на областните дирекции на МВР и централни сгради на 
МВР в гр. София е осигурен достъп за хора с увреждания. Адаптирани са и голяма част от 
сградите на Пътна полиция и паспортните служби, както и в останалите сгради от системата на 
МВР, защото в новото проектиране е предвидена достъпност за хора с увреждания. От 2012 г. 
започна и поетапно приспособяване сградите на районните управления „Полиция“ за 
достъпност за хора с увреждания.   
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За гарантиране на най-добрия интерес на детето има законово изискване настаняването на дете 
извън семейството да се предприема като мярка за закрила след изчерпване на всички 
възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се налага спешното му 
извеждане. Алтернативната грижа в България е базирана на Насоките за алтернативна грижа за 
деца, приложени към резолюция 64/142 от 2009г. на Общото събрание на ООН – връщане в 
биологичното семейство (когато е възможно), настаняване в разширено семейство, 
предоставяне на приемна грижа, осиновяване или настаняване в социална услуга – резидентен 
тип или в специализирана институция. При предприемане на тези мерки за закрила спрямо деца 
в риск, служителите от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция Социално подпомагане се 
ръководят от най-добрия интерес на детето. Предприетата мярка за закрила – настаняване извън 
биологичното семейство, задължително се разглежда от Съда, който потвърждава или отхвърля 
мярката за закрила, предприета от ДСП. Казано с други думи в България съществува съдебен 
контрол на настаняването на деца извън семейството – при близки и роднини, приемни 
семейства, осиновявания и настанявания в специализирани институции или в социални услуги 
от резидентен тип.  
 
Според Закона за радиото и телевизията доставчиците на медийни услуги при осъществяване на 
своята дейност се ръководят от принципите за   защита на личната неприкосновеност на 
гражданите, гарантиране правото на информация и недопускане на предавания, които внушават 
нетърпимост към гражданите. Посочените принципи са в пряко съответствие с правото на 
живот и сигурност на личността само по отношение на медийните услуги в страната. 
Операторите „не могат да създават и предоставят за разпространение предавания, съдържащи 
информация, свързана с личния живот на гражданите, без тяхното съгласие“. При 
осъществяване на надзор Съветът за електронни медии следи за спазване на правата на човека 
съгласно медийното законодателство. През 2014 г. темата за правата на малцинствата и хората с 
в неравностойно положение ще бъде приоритетна за наблюдение върху медийното съдържание 
на националните обществени доставчици без да влияе върху програмната политика и 
редакционната независимост на медиите и гарантира свободата на словото и правото на 
информация.   
 

Член 15 – Защита срещу изтезание или жестоко, нечовешко или унизително 
третиране или наказание 

 
Правото на лична свобода и неприкосновеност на всички граждани е гарантирано от чл. 30 от 
Конституцията, като е предвидено, че никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, 
обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и 
по реда, определени със закон. Съгласно Конституцията никой не може да бъде подлаган на 
мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, нито на медицински, научни или 
други опити без неговото доброволно писмено съгласие. 
 
Съгласно Закона за МВР защитата на правата и свободите на гражданите и опазването на 
техните живот, здраве и имущество е регламентирано като основна задача на министерството.  
 
Забраната за изтезания и всички други форми на жестоко, нечовешко и унизително наказание, 
гарантирана в чл. 37, б. а) от Конвенция за правата на детето е изцяло възпроизведена в  
Конституцията на Р България. С изменението на Наказателния кодекс от 1998 г. в България 
беше премахнато смъртното наказание. На негово място бе въведено като временна и 
изключителна мярка наказанието „доживотен затвор без замяна” за най-тежките престъпления, 
които заплашват основите на Републиката, както и за други особено опасни умишлени 
престъпления. Това наказание не може да бъде наложено на лице, което по време на 
извършване на престъплението не е навършило двадесет години, а по отношение на 
военнослужещите, както и във военно време – осемнадесет години. Според българското 
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законодателство децата до 14 годишна възраст се считат за малолетни и не носят наказателна 
отговорност. Децата от 14 годишна възраст до 18 годишна възраст са непълнолетни и са 
наказателноотговорни, ако са вменяеми – т.е. ако разбират свойството и значението на 
извършеното деяние. Спрямо непълнолетните наказанията „доживотен затвор без замяна” и 
„доживотен затвор” се заменят с лишаване от свобода от 3 до 10 години, а за навършилите 16 
години - от 5 до 12 години. Телесни наказания не се допускат.  
 
През 2000 г.  е въведена забраната за използване на физическото наказание като метод за 
възпитание на детето, чрез формулиране на правото на детето „на закрила срещу нарушаващите 
неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и 
форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси“ . Текстът в Закона за закрила на 
детето въвежда правото на детето на защита от насилие, включително в семейството, 
предвидено в чл.19, ал.1 на Конвенцията на ООН за правата на детето. Правилникът за 
прилагане на горепосочения закон дава дефиниция на насилието в неговите разновидности 
(физическо, психическо, сексуално насилие, пренебрегване), позволявайки по-прецизно 
идентифициране на случаите, по които да работят социалните работници и експертите от 
системата за закрила на детето. Предприетите мерки са съобразени с водещия риск за детето и 
защита на неговия най-добър интерес.   
 
Според Закона за защита от домашното насилие „домашно насилие” е „всеки акт на физическо, 
сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова 
насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права”. 
Законът третира за „психическо и емоционално насилие” върху детето и всеки акт на домашно 
насилие, извършено в негово присъствие. 
 
Относно провеждането на клинични изпитвания на лекарства следва да бъде отбелязано, че те 
се допускат само върху лица, които са дали съгласие след писмено уведомяване от главния 
изследовател за същността, значението, обхвата и евентуалните рискове от изпитването и не са 
срочно-служещи във Въоръжените сили, не са задържани, лишени от свобода или осъдени на 
смърт. Съгласие се дава лично в писмена форма и може да дава само дееспособно лице, което 
разбира същността, значението, обхвата и евентуалните рискове от клиничното изпитване. То 
може да бъде оттеглено по всяко време. При болни лица, които са малолетни или поставени под 
пълно запрещение, за провеждане на клинично изпитване е необходимо само писменото 
съгласие на техните законни представители. При болни лица, които са непълнолетни или 
поставени под ограничено запрещение, за провеждане на клинично изпитване е необходимо 
тяхното писмено съгласие и писменото съгласие на техните родители или попечители. Виж 
чл.17. 
 

Член 16 – Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз 
 

Семейният кодекс регламентира забрана за родителя да използва насилие, както и методи на 
възпитание, които уронват достойнството на детето според Семейния кодекс. Забранява се не 
само физическото наказване на детето, но и използването на неподходящи за съхраняване на 
достойнството му методи на възпитание, които могат да бъдат вербални и психологически. 
Полицейското насилие срещу деца е недопустимо. При евентуален инцидент се вземат 
навременни и безкомпромисни мерки. Защитата на детето срещу насилие в семейството може 
да бъде осъществена по различен ред. Най-ефективно е едновременното прилагане на 
защитните мерки по Закона за закрила на детето (настаняване на детето извън семейството, 
след изчерпване на всички възможностите за закрила на детето в семейна среда, с изключение 
на случаите, когато се налага извеждането му като спешна мярка) и Закона за защита от 
домашното насилие (с възможността временно да се определи местоживеене на детето при 
пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, както и възможността 
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самото дете, ако е навършило 14 г. да подаде молба за издаване на съдебна заповед за защита). 
При наличие на упражнено насилие от страна на родителя, могат да се приложат семейно-
правни (ограничаване или лишаване от родителски права) и наказателно-правни санкции.  
 
През 2012 г. с решение на Министерски съвет бе приет Национален план за превенция на 
насилието над деца 2012 – 2014 г., който е в съответствие с препоръките на Комитета по 
правата на детето във връзка с втория периодичен доклад на България от 2008 г. Националният 
план е в унисон с изискванията и препоръките на Стратегията на Съвета на Европа за правата 
на детето (2012 – 2015 г.), което е приета на конференцията на Съвета на Европа в Монако през 
2011 г. В стратегията се насърчава прилагането на интегрирани национални стратегии за 
закрила на децата от насилие, налагащи законодателни, политически и институционални 
реформи и фокусиране върху превенцията. Националният план за превенция на насилието над 
деца е в съответствие и с дейностите, заложени в самата Национална стратегия за детето 2008 – 
2018 г., които предвиждат постигане на по-висока ефективност на работата по сигнали за 
насилие за деца, въвеждането на процедури и принципи за работа между партньорите от 
различните институции при работата по случаи, както и въвеждането на стандартизирани 
методи за събиране на информация.  
 
По смисъла на действащото законодателство възприетият подход е да се прилагат мерки за 
закрила за всички деца в риск. В параграф 1, т.11 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
закрила на детето се съдържа нормативно определение на понятието „дете в риск”. В този 
смисъл органите по закрила на детето на всички нива следва да приложат защитния механизъм 
спрямо всяко едно дете, което е изпаднало в ситуация на риск, което включва и децата с 
увреждания. 
 

Член 17 – Защита на неприкосновеността на личността 
 
В Конвенцията е посочена, че всяко лице с увреждания има право на зачитане на неговата 
физическа и психическа цялост и ненакърнимост, ровноправно с всички останали.  
 
В Закона за радиото и телевизията е предвидено задължение за доставчиците на медийни услу-
ги да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и в други нормативни 
актове, и да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават 
опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие 
на децата. Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи 
детето, не могат да бъдат разгласявани без съгласието на родителите или законните 
представители, а ако детето е навършило 10-годишна възраст и без негово съгласие. Съдът 
може да разреши ползване на сведенията и без съгласието на лицата, ако това се налага от 
интересите на детето и за предприемане на мерки в негова защита. Социалните работници и 
длъжностните лица са задължени да спазват нормативните изисквания за защита на личните 
данни, станали им известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето, 
както и да зачитат честта и достойнството на личността. В Закона за закрила на детето са 
въведени санкции за разпространяване на сведения за личността на дете, както са предвидени и 
санкции за родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което 
допусне участието на дете в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това 
създаде опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие 
Правилата на действащия закон, защитаващи физическото, умственото и нравственото развитие 
на малолетни и непълнолетни, както и защитата на човешкото достойнство, приложими досега 
за традиционното телевизионно излъчване, са приложими вече за всички аудио-визуални 
медийни услуги и търговски съобщения.  
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С малки изключения, медицинските услуги са доброволни, например при случаите на 
психическите разстройства, когато на лицето се назначава законен представител, като при 
някои съдебни производства, е предвидено и участието на прокурор. 
 
В Закона за здравето изрично е посочено, че медицински дейности се осъществяват след 
изразено информирано съгласие от пациента. В случай, че пациентът е непълнолетен или е 
поставен под ограничено запрещение е необходимо освен неговото информирано съгласие и 
съгласието на негов родител или попечител.  
 
Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от 
негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон. При лица с психични 
разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие то се изразява 
от лицата, назначени от съда  от кръга на близките на болния. При конфликт на интереси или 
при липса на близки, съдът назначава представител на общинската служба по здравеопазване 
или определено от кмета на общината лице по седалището на лечебното заведение, което да 
изразява информирано съгласие за лечението. За лица с психични разстройства и установена 
неспособност за изразяване на информирано съгласие дейности, които водят до повишен риск 
за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му могат да се 
извършват само след разрешение от комисията по медицинска етика и след вземане съгласието 
на законните им представители или от ръководителя на лечебното заведение, когато няма 
създадена комисия. Виж чл.15. 

 
Член 18 – Свобода на придвижване и националност 

 
Конвенцията признава правото на хората с увреждания на свободно придвижване, свободен 
избор на местоживеене и националност. Правната уредба в областта на легалната миграция в 
България не съдържа дискриминационни разпоредби за хората с увреждания. Правото на 
свободно движение и относимите миграционни процедури се съдържат в Закона за чужденците 
в Република България, Правилника за неговото прилагане и др. Според общите положения 
чужденците в Република България имат всички права и задължения според българските закони 
и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна. Режимът на 
пребиваване на чужденците с увреждания не се различава от правилата за пребиваване на 
останалите чужденци, а вътрешните миграционни процедури са съобразени със съответните 
норми на Европейския съюз. При реализиране правото на пребиваване не се допуска 
дискриминация, основаваща се на пол, раса, цвят, увреждане, религия или убеждения, 
политически или други становища, принадлежност към национално малцинство, 
благосъстояние, произход по рождение, неравнопоставеност, възраст или сексуална 
ориентация. С други думи основният критерий за получаване на статут на дългосрочно или 
постоянно пребиваване е продължителността на пребиваване, което да е законово, 
непрекъснато и да свидетелства за трайното привързване на лицето с тази страна. С цел 
получаване статут на пребиваване гражданинът на трета страна следва да докаже, че разполага 
с достатъчно средства и със здравна застраховка, за се предотврати оставането му в тежест на 
държавата-членка и да не представлява заплаха за националната сигурност и обществен ред.   
 
Съществуват защитни механизми и в областта на нелегалната миграция при изпълнение на 
процедурите по връщане, в случаите когато чужденецът не отговаря на условията за престой 
или пребиваване. Защитните механизми се отнасят до  „уязвими лица“, а това са малолетни или 
непълнолетни лица, непридружени малолетни или непълнолетни лица, лица с увреждания, 
възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца и лица, 
които са били подложени сериозни форми на психическо, физическо или сексуално насилие. 
 



23 
 

Предвидено е във всички случаи при налагане на принудителните административни мерки, 
компетентните органи да отчитат продължителността на пребиваване на чужденеца на 
територията на Република България, категориите уязвими лица, наличието на производства по 
Закона за убежището и бежанците или производства за подновяване на разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, предоставящо право на пребиваване, семейното му 
положение, както и съществуването на семейни, културни и социални връзки с държавата по 
произход на лицето. 
 
С оглед обезпечаване на процедурите по връщане към дирекция „Миграция“ – МВР се създават 
специални домове за временно настаняване на чужденци, на които е издадена заповед за 
принудително отвеждане до границата на страна или за експулсиране, докато отпаднат 
пречките чужденецът да напусне незабавно страната или да влезе в друга страна /напр. липса на 
документи за пътуване на незаконно пребиваващия, невъзможност за еднозначно установяване 
на лицата, продължителна кореспонденция с посолствата или липса на такива и т.н./. 
Законодателството предвижда засилени правни гаранции за уязвимите групи лица, след които 
са и хората с увреждания. Акцентира се на положението на придружените малолетни и 
непълнолетни лица за които се обособяват помещения за настаняване с подходящи за тяхната 
възраст и потребности условия. По отношение на непридружените малолетни и непълнолетни 
лица,  изрично  е изключена възможност за принудително настаняване и се уведомява се 
съответната дирекция „Социално подпомагане”, която предприема мерки за закрила съгласно 
Закона за закрила на детето. 
 
Относно изискването децата с увреждания да бъдат регистрирани незабавно след раждането си 
следва да бъде отбелязано, че в Закона за гражданската регистрация е регламентирано 
съставянето на акт за раждане въз основата на писмено съобщение в срок 7 дни като денят на 
раждането не се брои. Съставят се от длъжностно лице по гражданско състояние в общината 
или кметството, на чиято територия са възникнали събитията. Актът за раждане е официален 
писмен документ и въз основа на него се създава електронен акт за раждане. Намерени, 
изоставени или подхвърлени новородени живи деца се предават в най-близкото лечебно 
заведение и в присъствието и на представители на МВР се съставя протокол. Една от основните 
данни за гражданска регистрация на лицата е името, а законодателната база урежда начина за 
сформиране на име в раздел 2 Имена на българските граждани от Закона за гражданската 
регистрация, което включва собствено, бащино и фамилно. ГД ГРАО поддържа данни за 
лицата.      
 

Член 19 – Независим живот и включване в общността 
 
Конвенцията изисква признаване правата на хората с увреждания да живеят в общността, да 
имат възможности за избор, да получават подкрепа за да бъдат включени в общността. В тази 
връзка хората с увреждания свободно избират къде и с кого да живеят, както и да ползват 
социални услуги. Системата на социалните услуги в България се разви значително през 
последните няколко години благодарение на неотдавнашните реформи, насочени към 
деинституционализация и предоставяне на повече базирани в общността и в семейна среда 
услуги за деца и възрастни хора с увреждания. Бързото разпространяване на тези услуги 
отразява практическата им приложимост, както и тяхната важна роля за превенция на риска от 
бедност и създаването на условия за пълноценното включване на уязвимите групи в 
обществото. В резултат на успешно провежданата през последните години политика, насочена 
към деинституционализация се наблюдава устойчиво нарастване на услугите, предоставяни в 
общността като алтернатива на институционалния тип грижа. Изграждането на добре 
функционираща мрежа от социални услуги, предоставяни в общността и осигуряването на 
качествена дългосрочна грижа е водещ приоритет на социалната политика на българското 
правителство.  
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В актуализираната Национална програма за реформи на Република България, както и в 
Националната програма за развитие на Република България: България 2020, Приоритет 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. В тази връзка е 
разработена и приета  Национална стратегия за дългосрочна грижа, която има за цел създаване 
на условия за независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания чрез 
подобряване на достъпа до социални услуги и тяхното качество, разширяване на мрежата на 
тези услуги в страната, деинституционализация, както и насърчаване на взаимодействието 
между здравните и социалните услуги, както и осигуряване на комплексна подкрепа на 
семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора.  
 
Съгласно дефиницията в Закона за социално подпомагане, социалните услуги са дейности, 
които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на 
живот и се предоставят както в специализирани институции, така и в общността. Социалните 
услуги се основават на социална работа, насочени са към подкрепа на подпомаганите лица за 
осъществяване на ежедневните им дейности и се предоставят съобразно желанието и личния 
избор. Социалните услуги, които се предоставят в общността са многообразни, така че да 
отразяват различите потребности на лицата, а социални услуги в специализирани институции 
да се предоставят след изчерпване на възможностите за предоставяне на услуги в общността. 
Налице е нормативно изискване доставчиците на социални услуги да изготвят индивидуален 
план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да 
бъдат постигнати.  
 
Социалните услуги в общността, които са осигурени за възрастни хора с увреждания са: личен 
асистент; социален асистент; домашен помощник; дневен център за възрастни хора с 
увреждания; център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора; социален 
учебно-професионален център; защитено жилище; преходно жилище; център за настаняване от 
семеен тип за лица. През 2012 г. в изпълнение на процеса на деинституционализация и 
подобряване качеството на живот в специализираните институции за стари хора и възрастни 
хора с увреждания е намален капацитета на 16 от специализираните институции със 235 места. 
Открити са нови 18 социални услуги резидентен тип, увеличение  е капацитета на 3 социални 
услуги резидентен тип с общо 15 места. Откритите през 2012 г. нови 27 социални услуги в 
общността са с общ капацитет 685 места. Чрез разширяването на кръга на социалните услуги в 
общността като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени 
жилища, услуги в домашна среда (личен асистент, социален асистент, домашен помощник, 
домашен социален патронаж) се цели по-пълно обхващане и задоволяване на потребностите на 
хората, нуждаещи се от специализирана грижа и подкрепа.  
 
По данни на Агенцията за социално подпомагане към края на м. декември  2012 г. социалните 
услуги, подходящи за възрастни хора с увреждания са: 27 Дома за възрастни хора с умствена 
изостаналост, с капацитет 2 210 места, като средствата, отпуснати по единния разходен 
стандарт за едно лице са в размер на 6 200 лв.; 14 Дома за възрастни хора с психични 
разстройства, с капацитет 1 082 места, средствата, отпуснати по ЕРС са в размер на 6 400 лв. на 
лице; 22 Дома за възрастни хора с физически увреждания, с капацитет 1 345 лица, с определени 
по ЕРС средства в размер на 6 210 лв. на лице; 4 Дома за възрастни хора със сетивни 
нарушения, с капацитет 133 места, средствата, предоставени по ЕРС са в размер на 5 450 лв.  на 
лице; 14 Дома за възрастни хора с деменция, с капацитет 836 места, отпуснати средства по ЕРС 
– 7 110 лв. на лице; 35 Центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет 442 места, отпуснати 
средства по единен разходен стандарт – 7 255 лв. на лице; 9 Преходни жилища, с капацитет 80 
места, отпуснатите средства по ЕРС са в размер на 5 896 лв. на лице; 117 Защитени жилища, с 
капацитет 1 047 места, отпуснати средства по ЕРС са в размер на 5 896 лв. на лице; 60 Дневни 
центъра за възрастни хора с увреждания, с капацитет 1 682 места, отпуснати средства по ЕРС са 
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в размер на 5 244 лв. на лице; 66 Центъра за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 
2 202 места, отпуснатите средства по ЕРС са в размер на 2 328 лв. на лице; 8 Социално учебно-
професионални центъра, с капацитет 479 места, отпуснатите средства по ЕРС са в размер на 
5 185 лв. на лице. Общо в България към края на 2012 г. съществуват 376 социални услуги, 
подходящи за възрастни хора с увреждания, с капацитет 11 538 места. 
 
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. са осигурени финансови 
средства за увеличение на единните разходни стандарти за социалните услуги, делегирани от 
държавата дейности с 10 % спрямо 2012 г.  
 
Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Агенцията по заетостта, 
Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, приеха някои 
мерки за насърчаване на прилагането на гъвкави форми за заетост на родители, отглеждащи 
малки деца или полагащи грижи за зависим член в семейството. 
 
Допълнен и разширен бе обхватът на действащите програми „Личен асистент” и „Социален 
асистент”, Проект „СЕЙН”, Проект „Фамилни центрове за деца”, чрез които се цели да се 
улесни завръщането, включването на жените в сферата на платената заетост и същевременно да 
се намали безработицата сред някои групи жени.  
 
Социалните услуги, предоставяни в домашна среда са основно условие за насърчаване на 
активния начин на живот на лицата с различни увреждания, а най-успешните сред тях са: 
„Личен асистент”, „Социален асистент”, „Домашен помощник“, които се предоставят от 2003 г. 
в рамките на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” и по различни схеми с 
европейско финансиране. По Националната програма асистенти за хора  с увреждания се 
осигурява грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора 
чрез включване в заетост на безработни лица като лични и социални асистенти. Тази програма 
също така допринася за намаляване броя на настанените в специализирани институции хора с 
увреждания чрез извеждането им в семейна среда и подобряване на условията им за живот. 
Паралелно с това чрез програмата се разкриват работни места в сферата на социалните услуги. 
По програмата могат да бъдат назначавани безработни лица, които отговарят на критериите за 
получаване на социални помощи за лични асистенти , които полагат постоянни грижи за хора с 
увреждания или тежко болни лица. Потребители на услугата по програмата могат да бъдат 
както лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на 
увреждане, с определена чужда помощ, така и деца до 18 години с трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ, могат да бъдат и 
лица или деца, изведени от специализирана институция за хора с увреждания. По програмата с 
решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане се допуска 
предоставяне на услугата по изключение, в случаите когато: деца до 18 години нямат 
определена чужда помощ в Експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК, но самообслужването им е 
невъзможно, както и в случаите, когато безработното лице не отговаря на условията за 
отпускане на месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, но се грижи постоянно за деца до 18 години. 
По националната програма по дейност „Личен асистент” за 2012 г. е осигурено финансиране от 
държавния бюджет в размер на 10 204 604 лв. за наемане на 3 600 лични асистенти. 
Изразходваните средства са в размер на 9 864 753 лв. През 2012 г. е осигурена заетост като 
лични асистенти по програмата на 4 325 безработни лица, от които 3 007 са лични асистенти за 
обгрижване на възрастни хора с увреждания и 1 318 за деца с увреждания. За  2013 г. по 
Националната програма дейност „личен асистент” е осигурено финансиране в размер на 9 585 
566 лева за наемане на 3 000 лични асистенти. 
 
България като държава-членка на Европейския съюз ползва средства от Европейския социален 
фонд за съ-финансиране и  финансиране на проекти на за хората с увреждания. Изпълняват се 
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редица дейности, насочени към осигуряване на качествени грижи за възрастни хора, в т.ч. 
възрастни хора с увреждания, тежко болни възрастни хора и самотно живеещи възрастни хора. В 
процес на реализация е проект „Подкрепа за достоен живот” по Схемата „Алтернативи” с 
бенефициент Агенцията за социално подпомагане и партньори 262 общини и 23 района на 
Столична община. Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в 
семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в 
национален мащаб. Проектът е с продължителност от м. октомври 2010 г. до м. май 2014 г. и е 
на стойност над 123 млн. лв. През 2012 г. са обслужени общо 12 468 потребители на услугата 
личен асистент. Към края на м. април 2013 г. по проекта от социалната услуга „личен асистент“ 
се ползват над 10 600 лица с трайни увреждания, в т.ч. над 1 600 деца, а назначените лични 
асистенти са над 10 300.  
 
През месец април 2012 г. беше обявена схемата „Помощ в дома” като общият предвиден размер 
по схемата е 30 000 000 лв. В рамките на схемата се даде възможност на съществуващите 
домашни социални патронажи да разширят дейността си или да бъдат създадени нови Звена за 
услуги в домашна среда, които да предоставят по иновативен начин услуги за лична помощ, 
социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности. По този начин се гарантира по-
висока ефективност на предоставяните услуги при използване на значително по-малък 
финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на 
различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните потребности на нуждаещите се.  
  
Реализира се и проект „Нови възможности”, който има за цел подкрепа на процеса на развитие 
на социалната икономика и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общините за 
осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи. по този начин се оказва подкрепа 
за лицата от целевите групи, което същевременно води и до оптимизиране на социалните 
разходи на общините, ще се подкрепят инициативи на местно ниво, насочени към справяне с 
местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората от съответната 
община. Създадени са 10 предприятия, включени в специализирана заетост са 213 лица от 
уязвими групи, сред които лицата с увреждания са 53, от които 94 мъже и 110 жени. 
 
Проект „Съпричастност“ има за цел популяризиране и реално приложение на политиките за 
равни възможности и социално включване на хората с увреждания. Чрез възможностите на 
схемата се създават предпоставки за реални и жизнени модели за партньорство между 
държавата и гражданския сектор за повишаване на ефективността на реализираните политики 
за интеграция на хората с увреждания. Проведени са 15 информационни кампании, създадени 
са 15 центрове за подкрепа на хора с увреждания, , лицата започнали работа са най-малко 110. 
 
Проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”” 
(Фаза 1, Фаза 2 и Фаза 3) има за цел усъвършенстване и подобряване на услугата „Социален 
асистент” и развиване на услугата „Домашен помощник” като форми на социални услуги в 
общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени 
от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи. За повишаване на 
професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници се 
провеждат надграждащи обучения. Обхванати са всички населени места в страната, броят на 
подкрепените съществуващи форми на социални услуги по двете фази е 153. През първите две 
фази има 161 % изпълнение по отношение на планирания брой обслужвани, който е 5 000 
годишно. В обучение са включени 107 % от наетите на работа като лични асистенти и домашни 
помощници. През 3-та фаза са разкрити 67 нови социални услуги през 2012 г., подкрепените 
съществуващи социални услуги са 71, а броят на обслужваните лица достигна 11 615 при 
заложени 5 000, броят на започналите работа в резултат на осигуряването на грижа за техните 
близки е 546. 
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Проект „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент“ за хора с различни 
видове увреждания и самотно живеещи хора“ (Фаза 1) има за цел предоставяне на социални 
услуги в семейна среда на лица и деца с тежки трайни увреждания или тежки заболявания, 
които не могат да се самообслужват и да организират самостоятелно бита си и самотно 
живеещи хора с тежки заболявания и/или трайни увреждания с невъзможност да се обслужват 
сами и подкрепа на техните семейства за тяхното социално включване чрез предоставяне на 
алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда. Обслужени са 4 041 
потребители, от тях 1 573 са с трайни увреждания, 1 043 са деца с увреждания, а 1 425 са 
самотно живеещи хора с увреждания. 
 
Проект „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент“ за хора с различни 
видове увреждания и самотно живеещи хора“ (Фаза 2) има за цел подобряване качеството на 
живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, както и подобряване 
качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от 
постоянни грижи. За периода 2008 г. – 2012 г., по данни на Агенция за социално подпомагане, 
грижа в семейна среда са получили 49 616 лица. Услугата личен асистент се предлага на 
територията на 145 дирекции Социално подпомагане, обслужени 7 857 в това число влизат 
2 970 самотно живеещи хора, 846 деца с увреждания, 4 041 хора с различни заболявания, а 118 
лица са започнали работа в резултат на осигурената грижа за техни близки.  
 
Проект „Социални услуги за социално включване“ има за цел прилагане на нови устойчиви и 
комплексни подходи за повишаване качеството на живот на уязвимите групи и превенция на 
социалното изключване и преодоляване на неговите последици. Подписани са 108 договора на 
обща стойност 17 638 035,38 лева, а проектите се изпълняват на територията на цялата страна с 
изключение на областите Габрово, Кюстендил и Стара Загора, а изпълнението на договорите 
приключи през 2012г.  
 
Проект „Да не изоставяме нито едно дете“, компонент 1 „Планиране на мерки за 
деинституционализация“ има за цел общата цел на операцията е да реализира устойчив модел 
за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за 
деца. Компонент 2 е свързан с „Разкриване на социални услуги в общността”. Подписани са 108 
договора на обща стойност 17 638 0 35,38 лв. през 2012 г. са разкрити 26 нови форми на услуги 
в общността, общият брой на услугите е с близо 60 % повече от предвидения по схемата. По 
компонент 2 са разкрити 7 защитени жилища, 1 кризисен център, 1 преходно жилище, центрове 
за социална рехабилитация и интеграция, дневни центрове за стари хора и за хора с 
увреждания. Ползвателите на социални услуги през 2012 г. са 6 587 души.   
 

Член 20 – Лична мобилност 
 
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания хората с увреждания имат право на 
целеви помощи за придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в 
придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, 
интерпретатори-придружители на лица със сляпо-глухота и преводачи на лица с увреден слух 
при посещение на обществена администрация.  
 
През 2012г. 4 лица с увреждания са подпомогнати с целева помощ за покупка и приспособяване 
на личен автомобил, а с целева помощ за преустройство на жилище са подпомогнати 8 като за 
2012 г. се наблюдава намаление с 6 637 942 лева. 
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От своя страна Агенция за хората с увреждания поддържа регистър на търговците на дребно, 
които осъществяват дейности по предоставяне на медицински изделия и/или помощни 
средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания. 
 
В Закона за местните данъци и такси е предвидено, че от данък върху превозните средства се 
освобождава собственикът на лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност 
до 117,64 kW ако принадлежи на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто. В чл. 
61м, т. 1 от ЗМДТ е посочено, че физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и 
над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен 
орган, ползват намаление на патентния данък в размер на 50 на сто, ако извършват дейността 
лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година. Не се допуска 
принудително изпълнение върху сумите по дарение от физически и юридически лица, получени 
от лица с трайни увреждания и с намалена трудоспособност или определени вид и степен на 
увреждане над 50 на сто и други категории лица в неравностойно социално положение. 
 
В Националната програма за гарантиране правата на децата с увреждания, оперативна цел 3 
„Превенция на изоставянето и насърчаване на отглеждането на дете с увреждане в семейството” 
е заложено осигуряване на безплатни съвременни помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия включително компютъризирани системи и съоръжения за 
деца, в зависимост от потребностите им.  
 
Превозвачите трябва да осигуряват безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, 
придружени от кучета водачи. Според нормативната уредба всяка автогара трябва да разполага 
с външен телефонен автомат, достъпен и за хора с намалена подвижност, подемна платформа 
или рампа за придвижване на инвалидна количка, изпълнени съгласно нормативните 
изисквания за достъпност,  рампата и подемната платформа следва да осигуряват достъпа до 
автобусите,  маршрут от улицата до автогарата и в автогарата до автобуса, зала за пътници, 
гише за билети и санитарно помещение.  
 
Определени  групи пътници могат да ползват право на безплатни и с намалени цени пътувания 
при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението и са 
конкретизирани правата на хората с увреждания, военноинвалидите и децата с тежки 
увреждания, за които са определени две безплатни пътувания годишно с железопътен 
транспорт в страната – отиване и връщане, по свободно избран маршрут. Права за безплатни и с 
намалени цени пътувания могат да се ползват само при извършване на превози с пътнически 
и/или бързи влакове втори клас.  
 
Изградени са подходи и рампи към приемните здания и е осигурен достъп към основните 
перони за обслужване на хората с увреждания и намалена подвижност в 60 жп гари. Монтирани 
са пътнически асансьори за ЛНП и незрящи в 7 гари – Централна гара София, гара Русе, 
Катуница, Поповица, Първомай, Караджалово и Ябълково. Изградени са тоалетни възли за хора 
с намалена подвижност в 20 гари, а офис помещения за транспортно обслужване в 7 гари. 
 
Пътниците с увреждания или с ограничена подвижност имат право също така и на специална 
безплатна помощ, както на пристанищните терминали, така и на борда на корабите, и 
финансово обезщетение за тяхното изгубено или повредено оборудване за придвижване, при 
условие че бъде информиран предварително превозвача, най-късно 48 часа преди пътуването, 
за необходимата помощ, придружителят пътува безплатно. 
 
Резервациите и билетите се предлагат на хора с увреждания и хора с намалена подвижност без 
надценка и при условията, които се прилагат по отношение на всички други пътници. 
Превозвачите, туристическите агенти и туроператорите не могат да откажат да приемат 
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резервация, да издадат или да предоставят по друг начин билет или да качат на борда лице на 
основание увреждане или намалена подвижност.  
 
За предоставяне на информация за разписанието на градския транспорт на спирките по 
редовните линии за обществен превоз на пътници, където са монтирани устройства за 
информация (за номера на пристигащото превозно средство и др.) се предвижда възможност за 
подаване на основната визуална информация за хората със слухови увреждания, съпроводена от 
гласово уведомяване. В тази област се спазват нормативно определените минимални 
изисквания за достъпност. Виж член 9.  

 
Член 21 – Свобода на изразяване и мнение, и достъп до информация 

 
Правото на свободно изразяване е основно право, гарантирано от Конституцията и законите на 
България. В националното действащо законодателство относно доставяне на медийни услуги, 
са предвидени механизми за осигуряване на възможност на хората с увреждания да упражняват 
правото си на свобода да търсят и получават информация наравно с всички останали. Законът 
за радиото и телевизията е нормативният акт, който урежда медийните услуги, предоставяни от 
доставчици на медийни услуги под юрисдикцията на Република България. Той предвижда 
задължения за Българското национално радио БНР и Българската национална телевизия БНТ 
като национални обществени доставчици на радио-услуги и на аудио-визуални медийни услуги, 
да: осигуряват медийни услуги за всички граждани на Република България; предоставят на 
гражданите възможност да се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси 
на обществения живот; да прилагат новите информационни технологии. (излъчване на новини 
за глухи)  
 
Законовите изисквания към БНТ и БНР са намерили конкретни стойностни изражения в 
издадените от Съвета за електронни медии индивидуални лицензии. Предвидено е изпълнение 
на програмна характеристика „Предавания, подпомагащи интеграцията на групи в 
неравностойно положение и на рискови групи”, като за:  
- БНР, програма „Хоризонт”, тя е не по-малко от 1 на сто от месечното програмно време, като 
тематиката се реализира в рамките на актуалните предавания и съобразно структурата и 
формата на програмата; БНР, програма „Христо Ботев” - не по-малко от 15 на сто от месечното 
програмно време; като тематиката се реализира в рамките на актуалните предавания и 
съобразно структурата и формата на програмата; 
- БНР, програми „Радио Благоевград”, „ Радио Бургас”, „ Радио Видин” и „Радио София” - не по-
малко от 3 на сто от месечното програмно време; като тематиката се реализира в рамките на 
актуалните предавания и съобразно структурата и формата на програмата; 
- БНР, програми „Радио Варна” и „Радио Шумен” - не по-малко от 5 на сто от месечното 
програмно време; като тематиката се реализира в рамките на актуалните предавания и 
съобразно структурата и формата на програмата; 
- БНР, програми „Радио Пловдив” и „Радио Стара Загора” - не по-малко от 2 на сто от 
месечното програмно време; като тематиката се реализира в рамките на актуалните предавания 
и съобразно структурата и формата на програмата; 
- БНТ, програми БНТ1 и БНТ2 - не по-малко от 1.8 на сто от месечното програмно време. 
 
В изпълнение на Закона за електронните съобщения, след становище от Съвета за електронни 
медии СЕМ, Комисията за регулиране на съобщенията през 2008 г. прие Правила за реда за 
осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово 
радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица 
със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи. Съгласно тези правила предприятията, 
осъществяващи електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване са 
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длъжни да осигурят подходящ достъп до предоставяните от тях електронни съобщителни 
услуги:  
- на лица със слухови увреждания, осигурявайки специализирани субтитри и език на знаците в 
излъчваните телевизионни програми;  
- на лица със зрителни увреждания, осигурявайки аудиоописание и аудиосубтитри при 
излъчване на телевизионни програми; - на лицата със слухови и зрителни увреждания до 
събитията с важно обществено значение съобразно списък, приет от СЕМ.  
Регламентирани са и специфични задължения за включване в програмите, разпространявани 
чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и предоставяне на достъп до електронни 
съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване, предназначени за 
лицата със слухови и зрителни увреждания, като специализирани субтитри, език на знаците, 
аудиоописание, аудиосубтитри, могат да бъдат налагани чрез лицензиите, издавани от СЕМ, и 
разрешенията, издавани от КРС. 
  
От 2009 г. СЕМ участва в лицензиите за доставяне на аудио-визуални медийни услуги чрез 
мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, което включва и задължение за доставчика да 
осигури достъп до програмата на лица със слухови и зрителни увреждания като включва 
специализирани субтитри, език на знаците, аудиоописание, аудиосубтитри. 

 
В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е регламентирано задължението 
на доставчиците да предоставят на потенциалните потребители проект на договор за 
предоставяне на социални услуги и писмена информация относно: описание на социалните 
услуги, които се предоставят; опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и 
квалификацията на персонала; условията и правилата за ползване на услугите, както и 
процедурата за подаване на жалби.  
 
По отношение предоставяне на социални услуги за деца, доставчиците имат задължението да 
създават условия за свободно изразяване на мнения и за вземане на самостоятелни решения от 
детето, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и за 
участие при обсъждането на въпроси, свързани с вътрешния ред на специализираната 
институция и на услугата от резидентен тип, като осигуряват възможност за свободно подаване 
на жалби и оплаквания от потребителите и разработва писмена процедура за защита от насилие, 
злоупотреба и дискриминация. 
 
През 2003 г. е учреден Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето, който има 
за цел насърчаване участието на децата в процеса на вземане на решения, които пряко ги 
засягат, свободното изразяване на мнение и споделяне на опит. Съветът включва по един 
представител на децата от всяка административна област и са определени квоти за деца с 
увреждания и им помага да организират на регионално ниво партньорства между местни детски 
съвети и представители на различни организации. След навършването на 18-годишна възраст 
членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Досега 
в Съвета са членували 84 деца.  
 
За обезпечаване достъпа до информация на хората с увреждания, Главна дирекция „Социално 
подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане извършва прием на граждани и дава 
консултации на физически и юридически лица по въпроси на социалното подпомагане, както и 
по въпросите в областта на социалните услуги и правата на хората с увреждания. Главната 
дирекция включва 28 регионални дирекции за социално подпомагане и 147 дирекции 
„Социално подпомагане”. Дейността на дирекциите „Социално подпомагане” е свързана с: 
издирване на нуждаещите се от социална помощ лица и семейства; консултиране и 
индивидуална работа с всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция; 



31 
 

извършване на прием на граждани и даване на консултации по въпроси на социалното и 
семейното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания, както и др. 

 
Член 22 – Зачитане на неприкосновеността на личния живот 

 
Българската конституция защитава основните права за личната неприкосновеност на личния и 
семейния живот на гражданите, забранява посегателство върху неговата чест, достойнство и 
добро име, забранява следенето, фотографирането, филмирането, записването или подлагането 
на други подобни действия без знание или въпреки изрично несъгласие на лицето, 
неприкосновеност на жилището и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения.  
 
Със Закона за защита на личните данни са регламентирани обществените отношения в областта 
на обработката и защитата на личната информация на гражданите. Целта му е да се гарантират 
правото на неприкосновеност на личността и личния живот чрез защитата на физическите лица 
при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни. Правото на лична 
неприкосновеност лежи в основата на човешкото достойнство и други ценности, като свободата 
на сдружаване и свободата на словото, така както е регламентирано в чл. 12 от Всеобщата 
декларация за правата на човека и други международни документи. Защитата на личните данни 
се явява част от правото на неприкосновеност на личността, което включва под-категории: 
физическа неприкосновеност; неприкосновеност на комуникацията; на личната територия; на 
личната информация. Последната категория е още известна като защита на личните данни и е 
обект на специално внимание и регулация в Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на 
лицата при автоматизирана обработка на лични данни, която е ратифицирана от България, както 
и в основната Директива на Европейския съюз относно защитата на личните данни – Директива 
95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на 
тези данни. Предизвикателство пред България обаче е не толкова само приемането на нужната 
регулация, но и нейното ефективно прилагане. Ефективното прилагане на защитата на лични 
данни зависи както от доброто познаване на регулацията от държавните органи и гражданите, 
така и от доверието в ефективността на защитните инструменти, активността и съдействието от 
контролните органи, и доброто взаимодействие между институции и гражданско общество.  
 
Защита на лични данни е предвидена и в Закона за здравето, където е дадено определение на 
здравна информация – лични данни, свързани със здравословното състояние, физическото и 
психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в 
медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска 
документация. Предвидени са случаите, в които тази информация може да се предостави на 
трети лица, като е регламентирано задължение за лечебните и здравните заведения, лекарите, 
стоматолозите, фармацевтите и другите медицински специалисти да осигурят защита на 
съхраняваната от тях здравна информация от неправомерен достъп. 
 
Съгласно Кодекса за професионална етика на лекарите при използване на информация от 
медицинска документация за целите на научна и преподавателска дейност данните и 
илюстрациите, които подлежат на задължителна тайна, могат да бъдат съобщени, ако 
гарантират анонимност на пациента и не трябва да се допуска идентифицирането на пациентите 
от трети лица. Лекарят е задължен да дава информация за състоянието на своите пациенти на 
съответните институции в регламентирани от съществуващото законодателство случаи и тогава 
се освобождава от отговорност за опазването на лекарската тайна. 
 
Лични данни могат да бъдат и обект на класифицирана информация съгласно Закона за защита 
на класифицираната информация тези данни се предоставят по определен ред след получаване 
на необходимото разрешение за това, което се предхожда от проучване за надеждност. 
Актовете, с които се отказва издаването на разрешение за достъп до класифицирана 
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информация, с които се отнема такъв достъп или се прекратява не подлежат на съдебен 
контрол, като те могат да бъдат обжалвани само по административен ред.  
 

 Член 23 – Уважение към дома и семейството 
 

Хората с увреждания имат право на закрила на всякаква намеса в личния им живот, дома, 
семейството, кореспонденцията или други форми на комуникация. Семейния кодекс урежда 
отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и 
попечителството. Семейните отношения се уреждат съобразно принципите, както следва:  
- закрила от държавата и обществото на брака и на семейството; 
- равенство на мъжа и жената; 
- доброволност на брачния съюз; 
- особена закрила на децата; 
- равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца; 
- зачитане на личността в семейството; 
- уважение, грижа и подкрепа между членовете на семейството. 
 
През последните години политиката за осигуряване на подкрепа на децата и семействата е 
ориентирана към въвеждането на изцяло нов подход в грижите за децата, насочен към 
превенция, ранна интервенция, подкрепа на семействата и осигуряването на семейна или близка 
до семейната среда за всяко българско дете. Наблюдава се качествена промяна в системата на 
грижа за децата и семействата им. Осъществяваните дейности са насочени към социалното 
включване и участие на всички деца, както и замяна на институционалната грижа с грижа в 
общността, в семейна или близка до семейната среда. В тази връзка в общността се разкриват и 
развиват редица алтернативни форми и услуги за подкрепа на децата и семействата в риск. Най-
успешните мерки, водещи до значително намаляване на броя на децата, отглеждани в 
специализирани институции, са мерките по: превенция на изоставянето, реинтеграция на децата 
в биологичното семейство, настаняването им в семейства на роднини или близки, в приемни 
семейства или осиновяване.  
 
За насърчаване на равнопоставеността по отношение на осигурителните права за мъжете и 
жените при полагане на родителски грижи се въведоха насърчения за осигурените лица-бащи за 
по-активно включване в родителските ангажименти, за преодоляване на джендър стереотипите, 
както и за подобряване съвместяването на професионалния и семейния живот за осигурените 
лица – майки и бащи. От 2009 г. се въведе правото осигуреният за общо заболяване и 
майчинство баща да ползва 15-дневен отпуск от изписване на детето от родилния дом и 
обезщетение от ДОО при раждане на дете. Съвременно е също и решението не само, когато 
майката и бащата се намират в брак, но и когато живеят в съпружеско съжителство в едно 
домакинство, бащата да има право на този отпуск и обезщетение. Грижата е насочена към 
детето и няма значение дали то е родено в двойка в брак или в съпружеско съжителство. 
 
Приемната грижа е един от приоритетите в държавната и социалната политика и основна 
алтернатива и инструмент в провеждания процес на деинституционализация на децата в 
Република България. Приемната грижа се осъществява чрез настаняване в семейство на 
роднини или близки или настаняване в приемно семейство и това е едновременно и социална 
услуга, и мярка за закрила на детето, съгласно законодателството. 
 
Процедурата по сключване на брак е регламентирана в Семейния кодекс. В него е предвидено 
изключение, че лице, което е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест 
или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение, не може да 
сключи брак. Виж чл.12. 
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 Член 24 – Образование  
 
Наличната нормативна уредба създава условия за равен достъп до образование и обучение на 
всички деца и ученици, включително и на децата и учениците със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания. Правото на образование е регламентирано в чл. 53 
от Конституцията, а училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Основното и 
средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. Законът за народната 
просвета ЗНП признава правото на всеки гражданин да получи образование и гарантира 
осъществяването му без дискриминация като не се допускат ограничения или привилегии, 
основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и 
обществено положение. Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, 
Министерството на образованието и науката осигурява подкрепяща среда за интегрирано 
обучение на децата със специални образователни потребности.  
 
В ЗНП е регламентирано интегрираното обучение на деца със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания в детските градини и училищата. Гарантирана е 
възможността за интегрирано обучение на децата със специални образователни потребности – 
със сензорни, с физически увреждания, с множество увреждания, с умствена изостаналост, с 
обучителни трудности, с езиково-говорни нарушения, посредством създаване на подкрепяща 
среда в детските градини и училищата. Съгласно закона детските градини са задължени да 
приемат деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания и 
постъпват в детските градини и обслужващи звена, когато всички други възможности за 
възпитание в държавни и общински такива са изчерпани и при писмено изразено желание на 
родителите или настойниците. Децата със специални образователни потребности СОП и/или с 
хронични заболявания се обучават интегрирано в училищата, които са задължени да ги 
приемат, както и по изключение, когато всички други възможности за обучение и възпитание в 
държавни и общински училища са изчерпани и при писмено изразено желание.  
 
Според Наредба 1/2009 г. деца и ученици със специални образователни потребности са децата и 
учениците с различни видове увреждания – сензорни, физически, умствена изостаналост, 
множество увреждания, с езиково-говорни нарушения и обучителни трудности. Броят на 
учениците със СОП в начален етап на образование за учебната 2013/2014 година към 15.09.2013 
год. от 1. до 4. клас в специални училища /помощни,  за деца с увреден слух и за деца с 
нарушено зрение/ - 872 общо, а от тях 384 момичета. Броят на ученици от 1. до 4. клас със СОП, 
които са интегрирани в общообразователни  училища е 4 874 общо, а от тях 1 704 са момичета.  

 
С горепосочената Наредба се определя държавното образователно изискване за обучение като 
на всеки ученик се осигурява достъп до обучение по учебните програми на съответната детска 
градина и училище, като при необходимост се осигурява обучение по индивидуална 
образователна програма и ресурсно подпомагане. 
 
Политиката за осигуряване на равен достъп до образование на всички деца до 18- годишна 
възраст и до завършване на средно образование се осъществява и чрез осигуряване на 
стипендии на учениците след завършено основно образование, както и предоставяне на месечни 
стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания. Политиката за всеобхватно, 
достъпно и качествено предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование се 
отнася за всички деца и ученици, включително и за децата и учениците със специални 
образователни потребности и/или с хронични заболявания. 
 
В Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 
(2013 – 2020) са заложени мерки за превенция на преждевременното напускане на училище и за 
осигуряване на достъп до качествено образование за деца и ученици със специални 
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образователни потребности; за създаване и ефективно функциониране на достъпни центрове за 
подкрепа за всяко дете и ученик; за развиване на капацитета на учителите от 
общообразователните училища и детските градини за работа с децата и с учениците със СОП, 
както и на специалистите, работещи с деца и ученици за прилагане на единна методика за 
оценяване на образователните им потребности; изграждане на педагогическа и специализирана 
подкрепяща среда за всяко дете и ученик за осигуряване на включващото образование. 
 
Политиките за интервенция на преждевременното напускане на училище, включва 
допълнителна подкрепа, както и назначаване на педагогически съветници и/или психолози, 
и/или ресурсни учители.  
 
В Закона за висшето образование и в подзаконовата уредба са предвидени облекчени условия за 
достъп на хората с увреждания, за подкрепа и тяхната интеграция в системата на висшето 
образование – лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, 
успешно участвали в конкурсните изпити, се приемат при облекчени условия и по ред, 
определени с правилника за дейността на висшето училище. Студентите, докторантите и 
специализантите с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто имат 
право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище и се 
освобождават от заплащане на такси в държавните висши училища. Студентите с трайни 
увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания и студентите с един родител, 
който е с трайни увреждания имат право на стипендии, които се отпускат от началото на 
първата година на обучение или от началото на месеца, следващ месеца, през който е 
възникнало основанието за получаването им, и се изплащат за 12 месеца за всеки месец 
поотделно. Стипендиите се отпускат без спазване на ограничението за успех не по-нисък от 
добър 4,00. Редът и условията за отпускане на стипендиите са регламентирани в постановление 
на Министерския съвет от 2000 г. Съгласно данните, предоставени от висшите училища в МОН, 
броят на студентите с увреждания в редовна форма на обучение в държавните висши училища, 
на които са предоставени стипендии по реда и при условията на Постановление на 
Министерския съвет  за учебната 2012-2013 г. за зимния семестър е 717 стипендианти и 746 
стипендианти за летния семестър. 
 
В съответствие Наредбата за ползване на студентските общежития и столове в общежитията на 
висшите училища и на ССО – ЕАД, в които е изградена достъпна среда за хора с увреждания, се 
настаняват студенти, докторанти и специализанти с увреждания и от други висши училища. 
Студентите със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност се настаняват в студентските 
общежития без класиране и заплащат през цялата година 30 на сто от размера на месечния 
наем, както и 30 на сто от дължимия семестриален депозит.  
 
Политиката на Министерството на образованието и науката МОН е насочена към създаване на 
условия за развитие и утвърждаване на включващото обучение, което е процес на приемане и 
подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик чрез включване на ресурси, насочени 
към премахване на пречките пред ученето. За целта този процес се очаква да намери своето 
нормативно регламентиране в проекта на новия закон за образованието, както и в редица 
подзаконови нормативни актове.  
 
В страната функционират 28 ресурсни центъра (по един във всяка област) за подпомагане на 
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП. През учебната 2012/2013 
година бяха осигурени 1 267 ресурсни учители, психолози, логопеди и рехабилитатори на слуха 
и говора за ресурсно подпомагане на интегрираното обучение на 10 349 деца и ученици със 
специални образователни потребности в общо 1 912 детски градини и училища. Същевременно 
в изпълнение на проект „Включващо обучение“ по ОПРЧР в 84 пилотни общообразователни 
училища са назначени общо още 299 специалисти, от които 84 психолози, 160 ресурсни 
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учители, 50 логопеди, 2 слухово-речев рехабилитатор и 2 учители на зрително затруднени 
ученици, за подпомагане на обучението на още 1 462 деца и ученици със специални 
образователни потребности. Общо специалистите са 1 565 (за сравнение през 2011 г. са 1 213),  
а децата и учениците със СОП, които се подпомагат от тези специалисти – 11 811 (за сравнение 
през 2011 г. са били 10 304) .  
 
В изпълнение на дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение 
и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности само през учебната 
2012/2013 година са организирани и/или проведени 187 обучения от ресурсните центрове, както 
и са организирани и/или проведени 196 обучения от ресурсните центрове за специалисти от 
самите ресурсни центрове. В тези обучения са участвали общо 1 040 учители и специалисти с 
педагогически функции. 
 
МОН непрекъснато подкрепя и сътрудничи при провеждането на семинари и обучения за 
учители и специалисти с педагогически функции с оглед необходимостта от осигуряване на 
специализирана подготовка за работа с деца и ученици със специални образователни 
потребности в общообразователна среда. Ежегодно се провеждат семинари и обучения за 
учители и специалисти с педагогически функции – психолози, логопеди, рехабилитатори на 
слуха и говора и др., работещи с деца и ученици с нарушено зрение в детски градини и 
училища, както и за ресурсни учители, подпомагащи деца и ученици със зрителни увреждания в 
общообразователна среда. В съответствие с утвърдените учебни програми по специалните 
учебни предмети за деца и ученици с увреден слух е стартирана процедура по оценяване и 
одобряване на проекти на учебници по специалните учебни предмети за учениците със 
сензорни увреждания – с увреден слух, както следва: развитие на речта – учебници по развитие 
на речта за учениците с увреден слух от I до Х клас; произношение – учебници по 
произношение за учениците с увреден слух от I до VIII клас. 
 
През учебната 2012/2013 година специалните педагози започнаха работа по 11 нови рамкови 
учебни програми за изготвяне на индивидуални образователни програми по учебни предмети от 
културно-образователни области за ученици с умствена изостаналост (умерена, тежка и 
дълбока) и с множество увреждания; 5 рамкови учебни програми за изготвяне на индивидуални 
образователни програми по учебни предмети от културно-образователни области и 3 учебни 
програми по специални учебни предмети за деца и ученици с нарушено зрение и с множество 
увреждания; 8 рамкови учебни програми за изготвяне на индивидуални образователни 
програми по учебни предмети от културно-образователни области и 5 учебни програми по 
специални учебни предмети за деца и ученици с увреден слух и с множество увреждания; 2 
учебни програми по специалните учебни предмети за деца и ученици с нарушено зрение; 5 
учебни програми по специалните учебни предмети за деца и ученици с увреден слух. 
 
МОН предприема действия и мерки с оглед използването на жестомимика при обучението на 
децата с увреден слух. На този етап в учебните планове на специалните училища за деца с 
увреден слух (за началния етап на основното образование и за прогимназиалния етап на 
основното образование), е включено изучаването на жестомимика в часовете по свободно 
избираеми предмети с оглед използването му като помощно средство при преподаването и 
усвояването на учебния материал. В изпълнение на Плана за действие за прилагане на 
Конвенцията предстои сформиране на експертна група, която за извърши анализ и да даде 
предложения за регламентиране използването на жестомимичния език.   
 
Ежегодно се осигурява подкрепяща среда за провеждане на външното оценяване и на 
държавните зрелостни изпити за ученици със СОП (учители консултанти, удължено време за 
изпитите, изготвяне на материали на брайл, използване на говореща програма, компютър и др.).  
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По данни от регионалните инспекторати по образованието в държавните и общински училища 
и детски градини към 2012 г. е изградена и достъпна архитектурна среда, както следва: рампи в 
912 училища и детски градини; адаптирани санитарни възли в 1268 училища и детски градини; 
прилежаща инфраструктура в 472 училища и детски градини; асансьори в 39 училища и детски 
градини. 

 
Проект „Включващо обучение“, който се реализира от 2012 г. до 2014 г. има за цел осигуряване 
на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система 
с оглед осъществяването на включващо обучение. По проекта за първи път се извърши ранно 
оценяване на езиковото развитие на тригодишните деца от всички детски градини и обединени 
детски заведения в страната, въз основа на което са утвърдени 25 пилотни детски градини за 
реализиране на превантивни мерки по отношение на децата с индикатори за наличие на 
обучителни затруднения. Предстои назначаването на педагогически специалисти – логопед и 
психолог, в тези 25 детски градини. Също така са избрани и утвърдени 84 пилотни 
общообразователни училища (по 3 във всяка област); назначени са екипи от специалисти за 
работа с ученици със специални образователни потребности; разработена е методика за оценка 
на образователните потребности на децата и учениците и ръководство за прилагането й; 
обучени са психолози от пилотните училища за прилагане на методиката за оценка на 
образователните потребности; оборудвани са ресурсни кабинета с необходимата техника и 
апаратура в подкрепа на обучението на децата със специални образователни потребности. 
Децата със СОП получават подкрепа според конкретните им индивидуални потребности. 
Осигуряването на специализирани софтуерни продукти в съответствие с конкретното 
увреждане или нарушение на децата ще подпомогне, от една страна, работата на специалистите, 
а от друга – ще допринесе за повишаване на успеваемостта на учениците.  
 
Един от  проблемите на включващото обучение на учениците със сензорни увреждания (с 
увреден слух, с нарушено зрение) е недостигът на тесни специалисти за работа с тях, както и 
невъзможността на общообразователните училища да осигурят навсякъде необходимата 
техника и апаратура, която да подпомага тяхното обучение. Във връзка с необходимостта от 
специализирано допълнително обучение, свързано със спецификата на увреждането - например 
брайлово писмо, мобилност  и ориентиране за учениците с нарушено зрение; произношение и 
развитие на речта, овладяване на жестомимика, фонетична ритмика и музикални стимулации за 
учениците с увреден слух, (които са интегрирани в общообразователните училища), в рамките 
на цитирания проект се предвижда подкрепа от специалистите от специалните училища за деца 
със сензорни увреждания. Подкрепата намира конкретен израз чрез изграждане на нов модел на 
функциониране на двете училища за деца с нарушено зрение и трите училища за деца с увреден 
слух през почивните, празничните дни и ваканциите. По време на лятната ваканция  бяха 
проведени 7 специализирани обучения за деца със сензорни увреждания от общообразователни 
училища от цялата страна. Обученията бяха и за техните родители и учители. Оборудваха се 
специализирани кабинети с необходимата техника, апаратура и материали.По време на 
ваканциите екипите, апаратурата и техниката са на разположение на интегрираните деца и 
ученици със сензорни увреждания, техните родители и учители, а през останалото време от 
учебната година новата апаратура и техника ще подпомага обучението на децата от самите 
специални училища.   
 
 Член 25 – Здравеопазване 
 
В Закона за здравето се уреждат обществените отношения, свързани с опазване здравето на 
гражданите, а опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, 
психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез 
прилагане на следните принципи:  
- равнопоставеност при ползване на здравни услуги;  
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- осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ, с приоритет за деца, бременни и майки 
на деца до една година;  
- приоритет на промоцията на здраве и интегрираната профилактика на болестите;  
- предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите от неблагоприятното 
въздействие на факторите на жизнената среда;  
- особена здравна закрила на деца, бременни, майки на деца до една година и лица с физически 
увреждания и психически разстройства;  
- държавно участие при финансиране на дейности, насочени към опазване здравето на 
гражданите.  
  
В областта на здравеопазването са приети и действат няколко дългосрочни стратегически  
документа с идентифицирани като проблемни и изискващи специално внимание от страна на 
държавата и неправителствения сектор области, а именно:  Национална здравна стратегия 2008 
– 2013 г. и План за действие към нея, Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и 
сексуално предавани инфекции в Р България 2008 – 2015 г., Национална програма за 
профилактика на оралните заболявания при деца 0 – 18 г. в България 2009 – 2014 г., 
Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 – 2013 г., Втора програма на 
Общността за действие в областта на здравето (2008 – 2013 г.), Национална програма за редки 
болести 2009-2013 г. (генетични, вродени малформации и ненаследствени заболявания), 
Национална стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013 г. и План за действие към нея, приети 
с Решение на НСНВ от трето редовно заседание, състояло се на 22 октомври 2008 г., 
Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка в Република 
България 2012-2016 г., Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в 
Република България за периода 2012 - 2015 година. 
 
Всеки български гражданин има право, който се нуждае от спешна медицинска помощ може да 
се обади на безплатен телефонен номер 150 или на единната европейска линия за спешни 
повиквания 112. Осигурява се спешна медицинската помощ на всички лица, намиращи се на 
нейната територия без значение на тяхното гражданство, адрес и здравноосигурителен статус. 
Обект на спешна медицинска помощ са всички състояния, при които е налице риск за 
настъпване на: смърт; тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на 
жизнено значими органи и системи; усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота 
на майката или плода. Всеки български гражданин може да потърси помощ на място в най-
близкият филиал на Център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение. Всеки 
здравноосигурен български гражданин има право на: достъпна и качествена здравна помощ; 
информация за здравословното състояние и методите за лечение; първична извънболнична 
медицинска помощ; специализирана извънболнична медицинска помощ; медико-диагностични 
изследвания; високоспециализирани медицински дейности; дентална помощ; болнична помощ; 
лекарства за домашно лечение.  
 
Пациентите имат право на информирано съгласие и всяка медицинска и дентална дейност, 
свързана с лечение, се осъществява след предоставяне на медицинска информация в подходяща 
форма и обем за да бъде дадена възможност за избор на лечение. За целта лекуващият лекар 
(лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или 
попечител за: диагнозата и характера на заболяването; целите, начина и различните 
възможности на лечението, очакваните резултати и прогнозата; рисковете, свързани с 
предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, 
болка и други неудобства; вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при 
прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение; повишения риск за живота 
и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации 
(тези случаи информираното съгласие е в писмена форма.). В случаите, когато е налице отказ на 
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родителя, настойника или попечителя и е застрашен животът на пациента, ръководителят на 
лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.  
 
Достъпът до медицинска помощ се осъществява чрез  личен лекар, към когото гражданите се 
обръщат при наличие на здравословен проблем и се нуждаят от консултация, изследвания, 
домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства като лицата с трайни 
увреждания не заплащат потребителски такси. 
 
Здравната помощ за лица с увреждания често се нуждае от интердисциплинарен подход, което 
налага нуждата от подобряване на координацията между различните здравни професионалисти, 
както и със съответните социални услуги, предоставяни на хората с увреждания. Политиката е 
насочена и към въвеждане на форми на деинституализация на настоящия модел на грижа за 
хората с тежки физически и психически разстройства, където често институционалната грижа 
се характеризира с деперсонализация, липса на гъвкавост в дневния режим и програма, групов 
подход и социална дистанция.  
 
В България за всички деца е осигурен безплатен свободен достъп до първична и 
специализирана медицинска помощ – болнична и извънболнична, чрез здравното им 
осигуряване за сметка на републиканския бюджет. Държавата осигурява всички деца до 18-
годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на 
средно образование, както и студентите – редовно обучение във висши училища до навършване 
на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка. 
 
С подзаконов нормативен акт  на Министерство на здравеопазването МЗ е определен основния 
пакет здравни дейности, гарантиран с бюджета на Националната здравноосигурителна каса, а 
по програма „Детско здраве” на НЗОК са определени широк набор от медицински дейности, 
които децата ползват свободно и безплатно. Изпълняват се дейности за здравна закрила на 
детето по Националната програма за закрила на детето и плана към нея, свързани с превенция 
на изоставянето на децата на ниво родилен дом, ранна пренатална диагностика, комплексна 
медицинска рехабилитация на деца с увреждания, превенция при деца с рисково поведение за 
предотвратяване употребата на упойващи и наркотични вещества и др. 
 
Председателят на ДАЗД състави междуведомствена работна група, която има за задача да 
предложи нормативен и административен механизъм за осигуряване, ремонт и поддръжка на 
кохлерни имплантни системи за деца с двустранна невро-сензорна загуба на слуха. Виж чл.26.  

  
Член 26 – Абилитация и рехабилитация 

 
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с трайни увреждания имат  
право на профилактика и рехабилитация на уврежданията, а органите на местното 
самоуправление, национално представителните организации на и за хората с увреждания, 
другите организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с 
увреждания, национално представителните организации на работодателите и национално 
представителните организации на работниците и служителите съдействат за предотвратяване на 
уврежданията чрез: здравна и екологична просвета за ограничаване на рисковите фактори, 
свързани с начина на живот и с околната среда; здравна профилактика; осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд.  
 
От съществено значение е подобряване на специализираната медицинска помощ и създаване на 
условия за въвеждане съвременни медицински подходи за лечение (в т.ч. прилагане на 
съвременни медицински изделия) за минимализиране на последиците от уврежданията за 
пълноценния живот на индивида. Здравната помощ за лица с увреждания често се нуждае от 
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мултидисциплинарен подход, което налага нуждата от подобряване на координацията между 
различните здравни професионалисти, както и със съответните социални услуги, предоставяни 
на хората с увреждания. 
 
Разработена е „Национална програма за психично здраве 2013 – 2020”, в която един от 
акцентите е детско психично здраве (превенция и промоция) и суицидо-превенция в детско-
юношеска възраст.  
 
През 2013 г. е планирано провеждането на скрининг на аутизма в документ, утвърден през 2012 
г. от министъра на здравеопазването – „Мерки за подобряване на грижите за лица с аутизъм и 
техните семейства”. 
 
Медицинската рехабилитация е лечебна дейност, осъществявана от мултидисциплинарни екипи 
при условията и по реда на Закона за лечебните заведения и на Закона за здравното 
осигуряване, която включва: поддържаща медикаментозна терапия; физикална терапия; говорна 
и зрителна терапия; кинезитерапия; ерготерапия; психотерапия; трудово лечение; назначаване 
на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с 
увреждания. Участие в медицинската рехабилитация могат да вземат и семействата на хората с 
трайни увреждания, когато нуждите на лечебния процес налагат това.  
 
Хората с трайни увреждания имат право на медицинска и социална рехабилитация. Социалната 
рехабилитация е създаване на умения за водене на самостоятелен живот чрез рехабилитация на 
зрението, слуха и говора, двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на 
социални услуги и други дейности. 
 
Институцията на Омбудсмана разгледа жалби и сигнали от хора с увреждания и/или техни 
близки, свързани с достъпността и качеството на медицинската и физикалната рехабилитация, 
които са подадени предимно от млади хора, които поради тежки гръбначномозъчни травми са 
приковани на инвалидни колички. Лицата, че дългосрочната рехабилитация за тях е 
единствената надежда за достоен живот. Оплакванията им са свързани предимно с 
ограничените възможности за рехабилитация, както и с организацията на дейността в някои 
специализирани болници. Сред наболелите въпроси, които те поставят още, са: достъпността на 
архитектурната среда както до самата сграда, така и до залите за терапия и до съоръженията; 
липсата на уреден статут за придружителя, липсата на основни уреди за рехабилитация на хора 
с параплегии, като напр. Локомат (робот за ходене) и недостатъчен персонал.  
 
В резултат на постъпили жалби и в защита правата на хората с увреждания, институцията на 
Омбудсмана през 2012 г. извърши проверка „По пътя на пациента”. Екип от експерти посети 
девет болници за рехабилитация, които влизат в дружеството „Специализирани болници за 
рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД и болница „Бургаски минерални бани” ЕАД. 
Целта на изследването е да се очертае реалната ситуация, свързана с грижата за хората с 
увреждания, в контекста на правото им на рехабилитация; да се анализира институционалната 
структура на системата за медицинска и физикална медицина в специализираните болници; да 
се идентифицират проблемите и тяхната значимост; да се осветят причините, които оказват 
влияние върху достъпа до рехабилитация; да се представят добри и лоши практики; да се даде 
гласност на мнението на хората с увреждания; да се потърсят отговори и решения и да се 
изведат препоръки към компетентните институции, основаващи се на правозащитни стандарти 
и принципи.  
 
Кодексът на труда регламентира имуществена отговорност на работодателите при увреждане 
здравето на работника и служителя. За вреди от трудова злополука или професионална болест, 
които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 
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50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено 
независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за 
настъпването им. Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от 
непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е 
работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, 
прекарана в предприятието. Работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената 
вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението 
и/или пенсията по общественото осигуряване. 
 
През 2014 г. предстои създаване на експертна работна група за извършване на анализ и 
изготвяне на предложения за нормативни промени относно прилагането на чл.26 в страната.   

 
Член 27 – Работа и заетост 

 
Съгласно изискванията на Кодекса на труда, работодателите с повече от 50 работници и 
служители са длъжни да определят ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на 
лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и 
служителите в зависимост от стопанския отрасъл. От тези места работодателят определя не по-
малко от половината за хора с трайни увреждания. Съгласно Закона за държавния служител, 
при заемане на държавна служба не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения, 
основани на наличие на увреждане. В чл. 9а са определени квоти за определяне на длъжности за 
хора с трайни увреждания – най-малко две на сто от общия брой на длъжностите за заемане по 
служебно правоотношение в администрация с обща численост на персонала над 50 души или 
една длъжност за заемане по служебно правоотношение в администрация с обща численост на 
персонала от 26 до 50 души. Заемането на длъжностите се извършва след провеждане на 
конкурс, в който участват само хора с трайни увреждания с при спазени изискванията за 
достъпност.   
 
През 2011 г. Министерският съвет прие Дългосрочна стратегия за заетост на хората с 
увреждания 2011 – 2020 г., която има за цел осигуряване на условия за ефективно упражняване 
на правото на свободен избор на трудова реализация на хората с увреждания в трудоспособна 
възраст и подобряване качеството им на живот като условие за свободно и пълноценно 
включване в обществения живот на страната. Стратегия си поставя три основни оперативни 
цели: осигуряване на трудова заетост на безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна 
възраст с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в 
обществото; създаване на предпоставки за водене на самостоятелен, независим живот от хората 
с увреждания; постигане на ефективно социално включване на хората с увреждания чрез 
реализацията им на свободния пазар на труда. Изпълнението на дейностите на дългосрочната 
стратегия е обезпечено с двугодишни планове за действие, приемани от Министерския съвет.  
 

Законът за интеграция на хората с увреждания създава условия за ползване на правата от хората 
с увреждания за пълноценно участие в живота на страната и в реалностите на пазарната 
икономика. По отношение трудовата заетост на хората от тази уязвима група законът дава 
възможност работодателите от обичайна и специализирана работна среда да бъдат 
стимулирани, ако им осигурят работни места – възстановяват се от държавния бюджет 
съответно 30/50 на сто от осигурителните вноски, които са за сметка на работодателя, 
осигуряват се финансови средства за адаптиране на работно място, оборудване на работно 
място, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др. Законът дава 
възможност на хората с предприемачески дух да стартират самостоятелен бизнес, като им 
осигурява определен финансов ресурс. 
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В България хората с увреждания са равнопоставени при ползване на услугите, предоставяни от 
териториалните поделения на Агенцията по заетостта – дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ), 
след регистрирането им като търсещи работа лица,а именно: информация за обявени свободни 
работни места; информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; 
посредничество по информиране и наемане на работа; психологическо подпомагане; 
професионално ориентиране; включване в обучение на възрастни; включване в програми и 
мерки за заетост и обучение; стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за 
времето на обучението. 
 
На регистрираните в ДБТ хора с увреждания служителите предлагат подходящите за тях услуги 
по заетостта като броят на трудовите посредници и медиаторите се увеличава. Трудовата 
реализация на хората с различни увреждания изискват диференциран подход съобразно 
спецификата на увреждането и придобита степен на образование. Министерството на труда и 
социалната политика и Агенцията по заетостта разработват и реализират национални програми 
и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности на хората с увреждания 
за участие в пазара на труда. В програмите и мерките се предвиждат средства за стимулиране 
на работодателите, които осигуряват заетост на хора с увреждания. Хората с увреждания могат 
да участват без ограничения във всички програми и мерки за обучение и заетост по Закона за 
насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта, както и в схемите на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  
 
По данни на Агенцията по заетостта, броят на регистрираните средногодишно през 2012 г. 
безработни лица с трайни увреждания са 15 100 лица като делът на тази група на пазара на 
труда се запазва непроменен през 2012 г. – 4.1%. През 2012 г. на работа са постъпили 5 502 
безработни с увреждания като броят им намалява с 2.4% през 2012 г. Безработните с 
увреждания срещат особено големи трудности при реализация на пазара на труда, а в ситуация 
на икономическа криза са сред най-засегнатите и най-уязвимите групи.  
 
През 2012 г. са включени 1 225 лица и са работили 2 414 лица средно на месец или 11.7% от 
всички работили по програми и мерки лица. Този дял, сравнен с дела на безработните лица с 
увреждания в общия брой на безработните (възлизащ през 2011 г. и 2012 г. на 4.1%), показва 
свръхпропорционално участие на безработните лица с увреждания в инициативите на активната 
политика, реализирана със средства от държавния бюджет. 
 
По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания на безработни 
лица с трайни увреждания или лица, преминали успешно курс на лечение за зависимост към 
наркотични вещества в трудоспособна възраст се осигурява заетост в интегрирана работна 
среда на пълно или непълно работно време. През 2012 година средно на месец по програмата са 
работили 1 748 лица и са били включени 413 безработни, а изразходваните средства са 6 683.0 
хил. лв.  
 
За насърчаване развитието на собствен бизнес сред лицата с увреждания се прилага Програма 
„Кредит без лихва за хора с увреждания”, като се субсидира лихвата на кредитополучатели с 
увреждания по Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”. През 2012 г. в програмата са 
включени 69 лица с намалена работоспособност, на които са възстановени лихвите по одобрени 
по проекта кредити, а изплатените средства в размер на 75.0 хил. лв.  
 
По мерките за лица с трайни увреждания и за лица с трайни увреждания, наети на временна, 
сезонна или почасова работа през 2012 г. съответно са работили 366 и 188 средномесечно и са 
включени нови 405, респ. 224 лица.   
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Лицата с трайни увреждания или с намалена работоспособност са включени и в обучение и в 
заетост по схемите по ОПРЧР. През 2012 г. в обучение са включени 827 безработни и заети 
лица с увреждания, в заетост и в заетост след обучение – 579 безработни лица с увреждания и в 
консултиране – 93 лица с увреждания или намалена работоспособност. 
 
Агенцията за хората с увреждания изпълнява политики за осигуряване на заетостта хора с 
трайни увреждания, чрез свои програми. Програма за осигуряване, оборудване и 
приспособяване на работни места за лица с трайни увреждания в обичайна работна среда, 
съгласно чл.25 от ЗИХУ, която има за цел стимулиране на работодателите за осигуряване, 
приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания за постигане на 
ефективното им социално включване чрез реализация на  свободния пазар. По тази програма за 
2012 г. е осигурено финансиране в размер на 119 629 лв., одобрени са 15 проекта, а броят на 
хората с трайни увреждания, обхванати от програмата е 23.  
 
Програма за отпускане на финансови средства за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд, както и за технологично обновяване на регистрираните специализирани 
предприятия и кооперации, съгласно чл.28 от ЗИХУ, която има за цел да се създадат оптимални 
условия за реализация на трудовата дейност на работещите в специализираните предприятия и 
кооперации на хората с увреждания, чрез подобряване на работната среда и производствен 
микроклимат. По тази програма за 2012 г. е осигурено финансиране в размер на 632 674 лв. за 
проекти със социална насоченост, одобрени са 17 проекта, броят на хората с трайни 
увреждания, обхванати от програмата е 496. За проекти със стопанска насоченост за 2012 г. е 
осигурено финансиране в размер на 1 066 328 лв., броят на одобрените проекти е 14, разкрити 
са работни места за 35 лица с трайни увреждания.  
 
Програма за финансиране на проекти за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска 
дейност от хора с трайни увреждания, съгласно чл. 31 от ЗИХУ, която има за цел да стимулира 
започването или развитието на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания 
и по този начин да осигури пълноценното им включване в стопанския живот в страната. По тази 
програма за 2012 г. е осигурено финансиране в размер на 330 706 лв., одобрени са 29 проекта, 
броят на хората с трайни увреждания, обхванати от програмата е 29.  
 
Съгласно чл.4 от Кодекса на труда работниците и служителите имат право без предварително 
разрешение, свободно да образуват по свой избор синдикални организации, доброволно да 
встъпват и да излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави. Синдикалните 
организации представляват и защитават интересите на работниците и служителите пред 
държавните органи и пред работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните 
отношения и на жизненото равнище чрез колективно преговаряне, участие в тристранното 
сътрудничество, организиране на стачки и други действия съгласно закона. 
 

Безработните лица с увреждания могат да упражняват и надомен труд, регламентиран в 
Кодекса на труда в съответствие с изискванията на Международната организация на труда. 
 
Специално насочени към хората с увреждания са следните процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ПО 5 на ОП РЧР, а именно проект „Социално 
предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия“ – Пилотна фаза. 
Схемата приключи през 2012 г. и е определена като иновативна форма на социална услуга, 
насочена към активно социално включване. Реализира се в два компонента: Компонент 1: 
Подкрепа за развитие на дейността на съществуващи социални предприятия за повишаване на 
обхвата и многообразието на предоставяните услуги; Компонент 2: Подкрепа за създаване на 
нови социални предприятия. Целта на процедурата е да подкрепи развитието на социалното 
предприемачество като възможност за подобряване качеството на живот на лица от рискови 
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групи и преодоляване на социалната им изолация. В резултат на изпълнението на дейностите по 
проектите от схемата е постигнато следното изпълнение на заложените целеви стойности на 
индикаторите: 
- осигурена е защитена заетост на 335 лица от уязвими групи, което е преизпълнение с 30% на 
предварително заложените 264 лица. Включването на тези лица в различни форми на 
специализирана заетост им дава възможност да извършват реална трудова дейност, 
предоставило е подкрепа за възстановяване на трудовите им навици, умения за самостоятелност 
и социално включване; 
- в следствие на предоставяните интегрирани социални услуги 179 лица са преминали от 
сектора на социалната икономика към реалния трудов пазар. Това представлява 53,4% от 
започналите работа в сектора на социалната икономика и неколкократно надхвърля заложената 
целева стойност от 8%; 
- броят на подкрепените предприятия е 46, при заложени 44; 
- броят на обучените доставчици на социални услуги, работодатели, юридически лица с 
нестопанска цел за създаване на работни места в сферата на социалната икономика е 144, при 
предварително заложени минимум 40;  
- проведени са 94 информационни кампании за привличане на гражданското общество и 
повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното 
предприемачество, при предварително заложени минимум 40. 
 

Член 28 – Подходящ жизнен стандарт и социална закрила 
 

За хората с увреждания като специфична уязвима група рискът от бедност и социално 
изключване е по-висок. В тази връзка е важно да се подобри достъпа им до различни услуги – 
здравни, социални, образователни, за заетост, които да създадат повече възможности за 
участието им в обществото, както и да се насърчава взаимодействието между тях. 
Съществуващите програми не са в състояние да отговорят на увеличеното търсене на 
интегрирани и индивидуализирани от гледна точка на потребностите услуги, главно поради 
ограничения финансов ресурс за тяхната реализация. За насърчаване на социалното включване 
на уязвимите групи в обществото, включително и на хората с увреждания осигуряването на 
необходимите финансови ресурси от Европейските структурни фондове се създава възможност 
за разширяване на мрежата от качествени и гъвкави интегрирани услуги. 
 
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с трайни увреждания имат право 
на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно 
степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. Добавката е 
диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са 
предназначени за покриване на допълнителни разходи за: транспортни услуги; информационни 
и телекомуникационни услуги; обучение; балнеолечение и рехабилитационни услуги; достъпна 
информация; наем на общинско жилище; диетично хранене и лекарствени продукти.  
 
От републиканския бюджет се осигуряват средствата за 50 на сто от внесените от работодателя 
осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване 
и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите по трудово 
правоотношение в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на 
хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с 
увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания.1 
 
България не е изолирана от общите европейски усилия за създаване на работещ социален 
модел. Участието й в европейския процес за социална закрила и социално включване допринася 

                                                 
1 National Social Security Institute – Disability Pensions and Benefits; www.asp.government.bg 
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значително за създаване и утвърждаване на националния социален модел. Особено 
положителен ефект оказва участието на България в европейския Отворен метод на координация 
(ОМК) в областта на социалната закрила и социалното включване, чрез който се насърчава 
обмена на добри практики между държавите-членки по основните му направления: социално 
включване, пенсии, здравна и дългосрочна грижа. ОМК се е доказал като гъвкав, успешен и 
ефективен инструмент за извеждане на общи приоритети на социалната политика на ниво ЕС и 
на национално ниво, насочена към подкрепа на най-уязвимите групи, в т.ч. хората с 
увреждания.  
 
Важна роля за постигането на по-добра координация на политиките в рамките на Отворения 
метод на координация в областта на социалната закрила и социалното включване има 
Националният социален доклад (2011-2012 г.), който е в съответствие със заложените ключови 
приоритети и цели в Стратегия „Европа 2020” за приобщаващ растеж. В доклада са очертани 
основните предизвикателства в областта на социалното включване, пенсиите, здравната и 
дългосрочната грижа, ключовите приоритети, целевите групи и предприетите мерки за 
постигане на Националната цел на България за намаляване броя на живеещите в бедност с 260 
хил. души до 2020 г. Докладът е тясно обвързан с Националната програма за реформи на 
Република България (2012-2020 г.). От 2012 г. отчетните показатели сочат увеличение, като 
557 523 лица, от които 23 655 деца са получили 1 277 388 броя интеграционни добавки. 
 
За периода от януари до септември 2013 г. се наблюдава около 5 % средномесечно увеличение 
на подпомаганите хора с увреждания, което води до увеличение на годишните показатели. 
 
Лицата с увреждания имат право на пенсия за инвалидност, когато имат определена 50 и над 50 
на сто трайно намалена работоспособност. Определянето на началната дата, срока, правото и 
размера на пенсията се подчинява на специфични правила, които се определят и съобразяват с 
правопораждащия момент, а именно наличието на увреждане, което в различна степен 
затруднява обичайната трудова дейност на лицето. Пенсионерите по инвалидност, които не са 
навършили възрастта по за пенсиониране и имат статут на самоосигуряващи се или на лица 
работещи без трудово правоотношение, се осигуряват за фондовете на държавното обществено 
осигуряване само по тяхно желание. 
 
Подкрепата за уязвимите групи деца и семейства се осъществява освен чрез Закона за 
интеграция на хората с увреждания, съгласно регламентите на Закона за социално подпомагане, 
Закона за семейни помощи за деца, Закона за закрила на детето и подзаконовите актове за 
тяхното прилагане.  
 

Хората с трайни увреждания, които получават доходи от трудова дейност, ползват данъчни 
облекчения при условия и по ред, определени в Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица. Съгласно разпоредбите на този закон сумата от годишните данъчни основи 
за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение 
на компетентен орган, се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на 
неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението, а месечната 
данъчна основа се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на 
неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на експертното решение, 
издадено от органите на медицинската експертиза. 
 

В Законът за местните данъци и такси е предвидено, че за имот, който е основно жилище на 
лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът върху недвижимия имот се 
дължи със 75 на сто намаление. 
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Член 29 – Участие в политическия и обществен живот 
 
В Изборния кодекс се съдържат различни мерки за гарантиране избирателните права на хората 
с увреждания като наред с това са предвидени и специални разпоредби, с които е направен опит 
да се осигурят на практика избирателните права на хората с увреждания. Предвидено е 
избирателни списъци да се съставят в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за 
стари хора и други социални заведения. Хората с увреждания, които ползват здравни или 
социални услуги в институции могат да упражнят правото си на гласуване, а също така е 
предвидено и създаването на избирателни секции за избиратели с увреждания: когато в сграда с 
повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните или общинските избирателни 
комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой 
избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-
двигателния апарат или на зрението. Пред тази секция се поставят табела и други 
обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение. Във връзка с 
гарантиране правата на хората с увреждания в изборния процес е предвидено законово 
задължение за районната избирателна комисия или общинската избирателна комисия в срок не 
по-късно от 7 дни преди изборния ден да оповести по подходящ начин чрез средствата за 
масова информация мерките, позволяващи на избиратели с увреждане на опорно-двигателния 
апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден. В обявлението се 
посочват телефон и адрес, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден  
 
Съгласно Конституцията на Република България упражняването на избирателното право е 
ограничено за лицата, поставени под запрещение, което отразява традиционното разбиране в 
правната доктрина, изискваща гаранции срещу злоупотреба при формулиране и изразяване на 
волята на лицето. Съгласно чл. 10 от Конституцията изборите, националните и местните 
референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно 
гласуване. Организацията и реда за произвеждане на избори са регламентирани в Изборният 
кодекс, според който право да избират народни представители, президент и вицепрезидент на 
републиката имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден 
включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. 
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските 
граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко 
през последните три месеца в страната или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са 
поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. По този начин 
лицата, поставени под запрещение реално са лишени от свободен достъп до участие в 
политическия живот.  
 
В приетата концепция за законодателни изменения по чл.12 от Конвенцията се предвижда 
промяна на института на настойничество и попечителство и въвеждане на новия институт на 
„подкрепено вземане на решение“, което урежда по нов начин упражняването на правото на 
глас на хората с интелектуални затруднения и психични разстройства като се търсят 
подходящите помощни средства, за да могат те лично и директно да упражнят правото си на 
глас. 
 
В Кодекса е предвидена възможност за гласуване с подвижна избирателна урна (чл. 176), но 
това да бъде заявено да гласуват с подвижна избирателна урна, трябва да заявят това не по-
късно от 30 дни преди изборния ден в писмена форма. Това става чрез заявление по образец, 
подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до органите по 
постоянния адрес или настоящия адрес, ангажирани с изборния процес. Към заявлението се 
прилага и копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). За да се осъществи на практика правото на 
гласуване с подвижни избирателни урни се назначават подвижни секционни избирателни 
комисии. При гласуването с подвижна избирателна урна в помещението с избирателя не могат 
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да присъстват други лица, включително членовете на секционната избирателна комисия, които 
обслужват подвижната избирателна урна, освен ако избирателят не може да извърши сам 
необходимите действия и се налага гласуване с придружител чиято самоличност се отбелязва в 
списъка срещу името на избирателя от член на комисията. 
 
В Кодекса са предвидени и специални разпоредби относно достъпността на изборното 
помещение във връзка с гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат 
или на зрението (чл.190, ал. 2). Тези избиратели могат да гласуват и в избрана от тях подходяща 
секция като за целта следва да се представи декларация по образец, че не са гласували и няма да 
гласуват на друго място. Изборният кодекс задължава районните, общински и секционни 
избирателни комисии да следят за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждане на 
опорно-двигателния апарат или на зрението.  
 
Избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението удостоверяват 
самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия и могат да 
гласуват и в избрана от тях подходяща секция. Когато избирателите са с увреждане на опорно-
двигателния апарат или на зрението, което не им позволява да извършат сами необходимите 
действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК 
(НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта 
на придружител, посочен от избирателя. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към 
допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. Когато избирателят е с 
увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши 
сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по 
изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител. Когато 
увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията 
отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в 
протокола на секционната избирателна комисия. 
 
В Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който е консултативен орган към 
Министерския съвет за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на 
политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания, освен представители на 
държавата, национално представителни организации на работодатели, на работници и 
служители, участват и национално представителни организации на и за хора с увреждания. За 
да бъдат признати за представителни на национално ниво, организациите на и за хора с 
увреждания следва да отговарят на определени общи и специфични критерии, регламентирани 
в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с 
увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на 
организациите за хора с увреждания. Национално представителните организации на и за хората 
с увреждания ежегодно получават субсидия от държавния бюджет. 
 
Законът за защита от дискриминацията цели да осигури на всяко лице правото на равенство в 
третирането и във възможностите за участие в обществения живот и изисква от държавните и 
обществените органи и органите на местното самоуправление да провеждат политика за 
насърчаване на балансираното участие на жени и мъже в управлението и вземането на решения. 

 
Член 30 - Участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт 
 

Според Конвенцията държавите трябва да признават правата на хората с увреждания да 
участват равноправно с всички останали в културния живот като бъдат предприети мерки за 
осигуряване на достъпност до културни материали, програми и прояви, както и до паметници и 
обекти от национално културно значение. Съгласно Конституцията на Република България 
всеки граждани има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, 
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както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, което се 
признава и гарантира от закона. 
 
Министерството на културата съдейства за интегриране в духовния живот на творчески 
проекти за културната интеграция на хората с увреждания и ежегодно подкрепя частично 
финансово реализирането на различни проекти и инициативи, допринасящи за по-ефективното 
използване на творческия, артистичния и интелектуален потенциал на хората с увреждания и 
насърчаване на тяхното пълноправно участие в културния живот на страната. През 2013 г. са 
подкрепени следните проекти: Сдружение „Тишина“ за спектакъла „За Човека и още нещо...” 
(4 500 лева), Фондация „Старт“ за организиране на VІІ Международен музикален фестивал на 
хора с увреждания „Надмощие над духа – Велинград 2013” (2 000 лева), Сдружение 
„Добруващо единение на народите“ за издаване на Музикален диск „Невъзможна любов”, 
създаден от незрящи творци (3 000 лева), Национално сдружение „Будители-следовници“ за 
реализиране на постановка „Изворът на белоногата” на Вариететния пенсионерски театър 
„Софиянци” (1 000 лева) и Отбелязване на Европейска година на активния живот на 
възрастните хора и солидарността между поколенията и Деня на народните будители (1 500 
лева).  
 
Много от дейностите за приобщаване на хората с увреждания се инициират и осъществяват в 
мрежата от читалища в страната. Сред тях се откроява Националното читалище на слепите 
„Луи Брайл – 1928” – гр. София, което посредством държавната субсидия, създава условия за 
развиване на социални и организационни културно-масови дейности, свързани с потребностите 
на хората с увреждания.  
 
Адаптиране на националните училища по изкуства и култура за образователните нужди на деца 
с увреждания в частност по Националната програма „Достъпна среда” на Министерството на 
образованието и науката са изпълнени дейности, свързани с подобряване на социалната 
инфраструктура в училищата и за осигуряване на равен достъп на деца и младежи с 
увреждания, чрез изграждането на подемници и санитарни възли, както следва в: Националната 
гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев” – Троян, Националното училище за 
фолклорни изкуства „Филип Кутев” – Котел, Националната художествена гимназия „Цанко 
Лавренов” – Пловдив, Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка” и 
Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” – Трявна. 
 
Понастоящем в училищата се обучават деца със специални образователни потребности, за 
които е подсигурено ресурсно подпомагане. Също така, ученици със специални образователни 
потребности получават стипендии, в това число и стипендии за деца с изявени дарби.  
 
За създаване на условия за физически достъп до сградите на културните учреждения 
Министерство на културата ангажира културните институции в областта на театралното, 
музейното, музикалното и танцовото изкуство като са създадени постоянни и подвижни рампи 
към 14 сгради, адаптирани са санитарните помещения в 8 обекта, асансьори в 2 обекта.  
 
Сред приоритетните проекти на Министерството на културата чрез европейско финансиране и 
национално съфинансиране са проекти за реконструиране, ремонтиране и адаптиране на сгради 
на държавната културна инфраструктура и обекти от национално значение, насочени към 
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. Приключени са 20 
проекта за реконструкция, модернизация и преустройство, което включва и осигуряване на 
достъпност за хора с увреждания на културни институции през 2013 г., а 4 проекта все още са в 
процес на изпълнение. 
 
В българското културно законодателство съществуват редица привилегии в полза на хората с 
увреждания, регламентирани чрез съответните нормативни актове и уредби: В Закона за 
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авторското право и сродните му права се предвижда такива лица да могат свободно без 
заплащане на възнаграждение да възпроизвеждат вече разгласени произведения посредством 
Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба. 
 
Според Закона за културното наследство Музеите трябва да осигурят подходящи условия за 
достъп до музейните експозиции на хора с увреждания”; Деца, учащи се и хора с увреждания 
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет“ (отнася се за 
всички музеи). 
 
Със Закона за народните читалища се регламентира правото на всеки да бъде член на 
читалището и да участва в неговите дейности и форми. В Наредбата за условията и реда за 
представяне на културните ценности са предвидени условия за достъп на хора в неравностойно 
положение до експонирани недвижими културни ценности. 
 
На 28 юли 2013 г. България се присъедини към Договора от Маракеш на Световната 
организация по интелектуална собственост за улесняване достъпа до публикувани 
произведения на незрящи и лица с увредено зрение или други визуални увреждания, които не 
им позволяват четене на печатни публикации. Договорът ще бъде ратифициран до лятото на 
следващото година и ще стане част от нашето законодателство до края на 2014 г. 
 
Предстои създаване на експертна работна група в изпълнение на една от целите от Плана за 
действие за прилагане на Конвенцията, която съвместно с Министерство на младежта и спорта 
и представители на други заинтересовани страни да извърши анализ на ситуацията в тази 
област и да подготви предложения за реализиране правата на хората с увреждания по 
отношение на тяхното участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт. 
 
Съгласно Закона за закрила на детето закрилата на деца с изявени дарби се осъществява при 
условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра 
на културата, министъра на образованието и науката, председателя на Държавната агенция за 
закрила на детето и министъра на младежта и спорта, в която се предвиждат мерки и за: 
насърчаване на творческите заложби и потребности на децата; осигуряване на възможности и 
условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата; финансово подпомагане 
и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. 
 
По данни на ДАЗД от 2009 г. с приетата Наредба № 1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра, издадена от Министерството на регионалното развитие, 
Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за закрила на детето, е 
гарантиран безопасен достъпа на децата, включително и деца с увреждания до площадките за 
игра. Определени са условията и редът за устройството и безопасността на обществено 
достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за 
безопасното им ползване, поддържането и контрола. Според национално проучване в края на 
2011 г., на територията на страната функционират общо 8 363 бр. площадки за игра за деца в 
т.ч. площадки за игра за деца до 3 години – 540, от 3 до 12 години – 4 294, от 12 до 18 години – 
369, комбинирани площадки за игра – 3 160 (в посочения брой не са включени площадките в 
дворове на детски ясли, градини и училища). Планираните за изграждане нови площадки за 
игра на територията на страната са 717, като в процес на изграждане са 181. Осигурени са 
целеви финансови средства за изграждане на 478 нови площадки за игра. Финасиране е 
извършвано и по проект „Красива България” и Национална кампания на Министерство на 
околната среда и водите „За чиста околна среда”. Извършена е първична инспекция на детските 
площадки от Комисия за защита на потребителите по кампания „Безопасно лято на детските 
площадки“. Към края на 2011 г. са проверени общо 4 926 (58,9%) площадки за игра, като е 
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установено, че 850 (17,3%) площадки отговарят на изискванията. Изготвени са план-графици за 
привеждането на останалите площадки в съответствие с изискванията.   
 
Спортната активност на децата се организира в училищата или по различни програми на 
Министерството на младежта и спорта и са в изпълнение на Национална стратегия за 
развитието на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г., 
Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 
2012-2016 г., както и Програми на Министерството на младежта и спорта за предоставяне на 
условия и възможности за практикуване на спорт. За периода 2008 – 2012 г. в спортни дейности 
са обхвавати 1 054 115 деца до 18 години с осигурен финансов ресурс от над 10 000 000 лв. по 
следните  програми  на ММС: „Спорт за децата в свободното време”; „Научи се да плуваш”; 
„Спорт за децата в детските градини”; „ Развитие спорта на учащите”; „ Спорт за хора с 
увреждания и деца в риск”; „ Развитие  на спорта за високи постижения за неолимпийските 
спортове”; „ Развитие на спорта за високи постижения за олимпийските спортове”. Осигурена е 
достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих и спорт. В рамките на 
училищната среда с бюджетни средства са изградени и реконструирани общо 12 спортни 
обекта. 
 
Агенцията за хората с увреждания финансира конкурсни предложения на неправителствени 
организации с нестопанска цел на и за хора с увреждания. На финансиране подлежат 
мероприятия, като фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни 
състезания и автомобилни ралита и други подобни, в които преките бенефициенти са активни 
участници в съответното мероприятие. Агенция за хората с увреждания финансира конкурсни 
предложения за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и 
спортни обекти с международно, национално и областно значение (включено в чл.9). 
 
Редица неправителствени организации съвместно с местните власти продължават публичните 
изяви на сформираните 148 състави за художествена самодейност. В гр. Перник се провежда 
Републикански многожанров фестивал за хора с увреждания, в който участват повече от 1 000 
самодейци с увреждания от страната и Република Македония, а фестивалът се съпътства от 
изложба на приложното изкуство.  
 
Националната потребителна кооперация на слепите в България използват почивните бази на 
Централния кооперативен съюз, Съюз на слепите в България и Националния осигурителен 
институт и също така подпомага финансово член-кооператорите според вътрешния Правилник 
за подпомагане на член-кооператори, както и при издаването на техни стихосбирки, както и 
спортни клубове на член-кооператори в изпълнение на тяхната дейност. 
 
Съюзът на слепите в България активно работи за участието на хората със зрителни увреждания 
в културния живот, спорта и туризма като организира средно годишно около 80-100 концерта, 
национални и регионални фестивали с около 350 певци, инструменталисти и танцьори, както и 
150-170  местни, национални  и международни турнири по 9 вида спорт и туристически походи, 
обхващащи около 2 500 лица, и посещения на театри, музеи и културноисторически местности 
и паметници. 
 
Министерство на младежта и спорта работи по утвърдена „Програма за развитие на спорта за 
всички“, чиято цел е подпомагане на общественополезната дейност на лицензирани спортни 
организации чрез проектно финансиране за устойчиво развитие на дейностите в областта на 
спорта за всички и социален туризъм, в т.ч. и за хора с увреждания. Преки бенифициенти са 
федерации и лицензирани национални спортни организации, администриращи спорта  на 
отраслов  и ведомствен принцип, спорта за хора с увреждания и социалния туризъм. 
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Утвърдени са „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 2013/2014 г.“, които посредством система от спортни състезания съдействат за 
създаване на условия за свободен достъп на децата, избор и изяви на училищни отбори от 
специалните училища. 
 
Конфедерацията на независимите синдикати в България се включва в отбелязването на 
Международния ден на децата с онкологични заболявания, като са закупени билети за 
Благотворителен концерт „Среща в „Споменът” на трупата на Нешка Робева „Нешънъл арт” 
през 2012 г., а средствата са дарени за изграждане на първият в България център за 
възстановяване и работа с деца с онкохематологични заболявания.  
 
Редовно се провежда благотворителна инициатива „Младежки форум 21 век” под надслов 
„Подари мартеничка – дари усмивка на едно дете” за децата от Трето помощно училище 
„Едуард Сеген” гр. София, училище, което е специализирано за обучение на деца с умствени 
затруднения (аутизъм, епилепсия, детска церебрална парализа, синдром на Даун и т. н.) от 
първи до осми клас. Традиционно се предоставят дарения на децата с увреждания от Комплекса 
за социални услуги „Къща на игрите” в с. Дълбок дол, общ. Троян и др.  
 
По традиция в навечерието на Коледните и Новогодишните празници Синдикатът на 
българските учители и Арт център Кърнолски организира концерт „Различни, но заедно”, което 
се реализира с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката, Столична 
община, Регионалния инспекторат по образование – София-град, Българския червен кръст, 
Бежанско-мигрантската служба към БЧК, дирекция „Образование” на Столична община. 
Събитието се провежда под патронажа на кмета на София, а музикален домакин на събитието е 
Вокално студио „Дъга”. В концерта участие вземат и: вокалната група към СОУ за деца с 
нарушено зрение „Луи Брайл”, детски оркестър „Сладки дренки” към SOS Детски селища в с. 
Дрен, група „Жестим” към  специалното училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо 
Денев” и др.  

 
Г. Частта от доклада, отнасяща се до конкретни ситуации във връзка с младежи, 

девойки и жени с увреждания 
 Член 6 – Жени с увреждания 
 
Развиването на хоризонтален тип политика за подобряване и синхронизиране на усилията на 
отговорните институции е гаранция за съвместни координирани действия в процеса на формиране и 
прилагане на политиката по равнопоставеност на половете и постигане на устойчив модел за 
сътрудничество между институциите, социалните партньори и гражданското общество. Координираща 
роля се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика „орган по равнопоставеността на 
жените и мъжете” в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/54/ЕО от 5 юли 2006 г. за 
прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на жените и мъжете в областта 
на заетостта и професиите (преработена)/ и т.н. „национален механизъм за равенство на половете” в 
съответствие с изискванията на Пекинската платформа, приета на IV-та Световна конференция за 
жените, Пекин’95.  
 
Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.) се изпълнява 
чрез планове за действие, които следват принципите и целите на и на Стратегическия план за развитие на 
Министерството на труда и социалната политика (2009 – 2013 г.), приоритет 5.5: Изпълнение на 
международните ангажименти на Република България във връзка с насърчаване на равните 
възможности, равното третиране и равнопоставеността на половете.  Изпълнението на Плана за 2012 г. 
допринесе за постигането на основната стратегическа цел на политиката за равни възможности на 
жените и мъжете, а именно „гарантиране на равнопоставеността на жените и мъжете и предотвратяване 
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и премахване на дискриминацията, основана на признак пол ”. Мерките в Националния план за 
действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г. са структурирани 
в следните раздели: I. Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и 
мъжете; II. Равна степен на икономическа независимост; III. По-добро съвместяване на 
професионалния, личния и семейния живот; IV. Насърчаване на равното участие на жените и 
мъжете в процеса на вземане на решения; V. Достойнство, неприкосновеност на личността и 
предотвратяване на насилието въз основа на пола; VI. Премахване на стереотипите, основани на 
пола, и противодействие на множествената дискриминация; VII. Популяризиране и прилагане 
на добри европейски практики в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на 
национално ниво. Всички въпроси се обсъждат в Националния съвет за равнопоставеността на 
жените и мъжете към Министерския съвет.  
 
Националната политика е насочена към насърчаване на равнопоставеността между жените и 
мъжете на основата на създадените законови гаранции за недопускане на дискриминация по 
признак пол при заемането на позиции, изискващи еднакъв по сложност и отговорност труд, 
при едно и също равнище на образование и професионална квалификация. Подкрепата за 
жените е съобразена със специфичните трудности, които те срещат, както и прилагане на 
подход за по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот за насърчава 
равенството между двата пола и се осигурява достъп до по-добри и производителни работни 
места. Постигането на по-добър баланс между личния и семейния живот при родителите с 
малки деца се подпомага чрез реализация на схемата „Отново на работа” по ОП РЧР. По-
ранното завръщане на родителите на работа се насърчава чрез осигуряването на безплатни 
грижи за техните деца на възраст от 1 до 3-годишна възраст. Грижи за малките деца могат да 
полагат безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Детегледачите се наемат на трудов 
договор по условията на Кодекса на труда за максимален период от 2 години.  
 
Подкрепа за заетостта на безработни майки с малки деца се осигурява и чрез насърчителни 
мерки, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта. Със средства от държавния 
бюджет се финансират разходите на работодатели за трудови възнаграждения и 
задължителните плащания по трудовото и осигурителното законодателство.  
 
Комисията за защита от дискриминация като специализиран и независим орган работи за 
предотвратяване и защита от дискриминация, както и контрол по спазването на този или други 
закони, уреждащи равенство в третирането и представя на Народното събрание всяка година 
отчет за дейността си, който включва и информация за дейността.  
 

Член 7 – Деца с увреждания 
 
Държавната политика по отношение на децата с увреждания в Република България се основава 
на спазването на правата на детето в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и 
Закона за закрила на детето. Законодателният подход в България е регламентация на правата и 
задълженията на всички деца, като по отношение на някои уязвими групи, сред които и децата с 
увреждания, се предприемат специални мерки за закрила. По този начин се създават 
възможности и гаранции децата с увреждания да реализират правата си наравно с другите деца. 
 
Благосъстоянието на децата е залегнало като основополагащ принцип в Конституцията на 
Република България. Чрез основния инструмент в областта на детската политика – 
Националната стратегия за детето 2008-2018 година, детското благосъстояние е поставено във 
фокуса на внимание на всички сектори. В действащото законодателство благосъстоянието на 
децата е регламентирано като грижа на родителите. Съгласно чл. 17. от Семейния кодекс 
съпрузите са длъжни чрез взаимно разбирателство и общи усилия и съобразно своите 
възможности, имущество и доходи да осигуряват благополучието на семейството и да се 
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грижат за отглеждането, възпитанието, образованието и издръжката на децата. При 
невъзможност детето да бъде отглеждано от родителите му или когато това не е в негов 
интерес, се предприемат мерки за настаняването му в разширено семейство или специални 
мерки за закрила. 
 
По смисъла на Закона за закрила на детето дете е всяко физическо лице до навършването на 18 
години, а децата с увреждания са включени в група на деца в риск  и подлежат на специални 
мерки за закрила, изразяваща се в система от законодателни, административни и други мерки за 
гарантиране правата на всяко дете. Не се допускат никакви ограничения на правата или 
привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, 
имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.  
 
Основните принципи, на които се основава закрилата на децата в България са:  зачитане и 
уважение на личността на детето; отглеждане на детето в семейна среда;  oсигуряване най-
добрия интерес на детето; специална закрила на дете в риск; насърчаване на доброволното 
участие в дейностите по закрилата на детето; подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите 
по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната 
професионална квалификация; временен характер на ограничителните мерки; незабавност на 
действията по закрила на детето;  грижа в съответствие с потребностите на детето; осигуряване 
развитието на дете с изявени дарби; насърчаване на отговорното родителство; подкрепа на 
семейството; превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; контрол по ефективността 
на предприетите мерки. 
 
Понятието „най-добър интерес на детето“ се изразява в преценка на желанията и чувствата на 
детето; физическите, психическите и емоционалните му потребности;  възраст, пол, минало и 
други характеристики; опасност или вреда, която е причинена на детето или има вероятност да 
му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за детето; последиците, които ще 
настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; други обстоятелства, имащи отношение 
към детето. Съгласно чл. 4. от Правилника за прилагане на ЗЗДет. „Органите за закрила на 
детето са длъжни да осигурят на детето закрила и грижи, каквито са необходими за неговото 
благосъстояние, като предприемат своевременно всички необходими законодателни и 
административни мерки“. 
 
Като мярка за закрила е заложено осъществяването на специални грижи за децата с увреждания, 
а Дирекциите „Социално подпомагане“ осигуряват специални грижи, консултиране на 
предприеманите действия съвместно с лекар, психолог, педагог или други специалисти при 
необходимост съобразно увреждането на детето. Мерките за закрила в семейна среда се 
предприемат от отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане” по искане на 
родителите, настойниците, попечителите, лицата, които полагат грижи за детето, или на самото 
дете, както и по преценка на отдел „Закрила на детето” и се осъществяват от доставчици на 
социални услуги за деца или от отдела „Закрила на детето”, а могат да се предоставят и в 
съчетание с други мерки за закрила по реда на закона.  
 
В Кодекса за социално осигуряване е регламентирано зачитане на осигурителен стаж в случай, 
че родителите не работят, тъй като полагат грижи за дете/лице с трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от 
чужда помощ. Съгласно Наредба за пенсиите и осигурителния стаж е предвидена и възможност 
да се зачита за осигурителен стаж времето след 1 януари 1996 г., през което родител или 
осиновител на дете с увреждане  е полагал постоянни грижи за него до навършване на 16-
годишна възраст, поради което не е работил по трудово или служебно правоотношение и не е 
бил осигурен, в случай, че състоянието на детето налага постоянни грижи и детето не е 
настанено в лечебно или социално заведение. Предвидена е възможност за получаване на 
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персонална пенсия от лица, навършили законово регламентираната възраст (по чл. 68, ал. 3 от 
КСО), които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за хора с увреждания, 
които са членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ.  
 
Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. и ежегодните Национални програми за закрила 
на детето към нея включват конкретни мерки за насърчаване на пълноценното социално 
включване на децата с увреждания. Националната програма за гарантиране правата на децата с 
увреждания 2010 – 2013 година включва мерки, свързани с правото на образование, здравни 
грижи и подходящи социални услуги, в подкрепа на децата и техните семейства, правото на 
спорт и други дейности за свободното време, създаването на достъпна архитектурна среда и 
други. Изпълнението на тази програма е насочено към: увеличаване броя на детските градини, 
училищата и обслужващите звена, които осигуряват достъпна среда за децата със специални 
образователни потребности; осигуряване на възможности за интегриране в 
общообразователната среда; индивидуален подход, съобразно възможностите на детето за 
интеграция и обучение, с цел осигуряване на специална и социална подготовка за училище; 
осигуряване и въвеждане на съвременна методика за комплексно оценяване на децата с 
увреждания; осъществяване на подкрепа на семействата на деца с увреждания; осигуряване на 
ранна диагностика и намаляване на риска от раждане на дете с увреждане; увеличаване на 
социалните услуги за деца с увреждания и др. и се работи по удължаване на програмата. 
 
Приета е Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 
България”, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. В Плана за 
действие към нея са конкретизирани дейностите, задачите, отговорностите и ресурсите за 
изпълнение на заложените пет проекта, един от които е изцяло насочен към 
деинституционализацията на грижата за деца с увреждания. Проектът „Детство за всички” цели 
промяна на философията за грижа за деца с увреждания, като най-уязвима група от децата в 
институции, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на 
семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, настанено в 
специализирана институция за деца с увреждания. Чрез реализиране на проекта се осигурява  
възможност за достъп на децата до пакет от необходимите услуги според индивидуалните им 
потребности. Предвидено е закриване на специализираните институции за деца с увреждания, 
както и 8 пилотни дома за медико-социални грижи за деца. Проектът е насочен към близо 1 800 
деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания, настанени в 24 дома за деца с умствена 
изостаналост и 30 дома за медико-социални грижи за деца, а към момента е направен преглед и 
анализ на оценките на потребностите на 1 797 деца и младежи с увреждания. На тази основа бе 
разработена карта на услугите за 2 076 деца и младежи, която обхваща 81 общини, която 
понастоящем се актуализира. Благодарение на работата на системата за закрила на детето в 
рамките на проекта, 183 деца от целевата група са осиновени, 39 деца са настанени в приемни 
семейства, 44 деца/младежи са реинтегрирани, 16 младежи са настанени в защитени жилища, 7 
младежи са настанени в преходни жилища, а 34 деца и младежи са настанени в центрове за 
настаняване от семеен тип.  
 
Планирано е създаване на четири вида нови и иновативни услуги: услуги за ранна интервенция 
и превенция на изоставянето на деца и подкрепа на техните семейства; услуги за заместваща 
семейна грижа; подкрепяща грижа за майки и бебета; интегрирани здравно-социални услуги. 
Извършена е актуализация на оценките на потребностите на 190 деца, както и на капацитета на 
семействата и актуализирани планове за грижа.  
 
В процес на изпълнение е схема „Живот в общността”, която предвижда разкриване на нови 
форми на социални услуги в общността и прилагане на нов подход в социалната работа, 
включващ социална закрила, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, 
обучение и пълноценно включване в живота на общността на лицата. В рамките на проекта са 
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направени 1 237 оценки на регионалните потребности от социални услуги, като е извършен и 
анализ на наличните ресурси в общините за създаване на нови социални услуги. На база на 
изготвените анализи са идентифицирани 91 населени места, в които е необходимо да бъдат 
създадени социални услуги за лицата от целевата група по операция „Живот в общността”, 
финансирана със средства по ОПРЧР, като се препоръчва разкриването на 120 социални услуги. 
От общините са постъпили 34 проектни предложения по схемата, като 28 от тях са одобрени за 
финансиране. Схемата се реализира в периода 2012-2014 г. 
 
През новия програмен период 2014-2020 г. продължава финансирането на процеса на 
деинституционализация от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, както и 
прилагането на модела на кръстосано финансиране по взаимнодопълващ се начин между 
отделните Оперативни програми. Предвижда се НПО, работещи в областта на грижата за деца, 
да участват при разписване на Насоките за кандидатстване за новите схеми, както и като 
партньор на общините в проектите. 
 
Съгласно съществуващото разграничение в Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции. 
Като израз на принципа и приоритета за социалното включване и живот в общността е 
създадено и нормативното ограничение социални услуги в специализирани институции да се 
предоставят след изчерпване на възможностите за предоставяне на услуги в общността. 
Социалните услуги в общността, подходящи за деца с увреждания, които се финансират със 
средства от държавата. Важна роля за социалната интеграция на децата с увреждания имат 
социалните услуги в общността, а като подходящи форми се утвърждават Дневните центрове за 
децата с увреждания и Центрове за социална рехабилитация и интеграция. В Дневните центрове 
за децата с увреждания се създават условия за цялостното обгрижване на децата през деня, 
както и възможност за седмични грижи, които са свързани със задоволяване на здравни, 
рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти. В 
Центрове за социална рехабилитация и интеграция се предоставят консултативни услуги, 
свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 
професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми 
за социално включване. 
 
Децата с увреждания и семействата им имат безплатен достъп както до специално 
предназначените за тях социални услуги, така и до всички останали социални услуги. Отчитат 
се индивидуалните потребности на децата с увреждания, а доставчиците на социални услуги 
трябва да изготвят индивидуален план след оценка на потребностите на всеки потребител и 
формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.  
 
По реда на Закона за семейни помощи за деца се отпускат семейни помощи за деца с трайни 
увреждания и не зависят от вида на увреждането. Законово е регламентирано, че „дете с трайно 
увреждане“ е дете на възраст до 16 години с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на 
увреждане или дете/лице на възраст от 16 до 20 години с определена 50 и над 50 на сто степен 
на трайно намалена работоспособност. Семействата на деца с трайни увреждания получават без 
доходен тест всички видове помощи по ЗСПД, както и допълнителна еднократна помощ при 
раждане на дете с увреждане, месечни семейни помощи за деца до завършване на средно 
образование в двоен размер, месечни семейни помощи за отглеждане на дете до 2 години (за 
деца без увреждания е само до 1 година) и месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-
годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна 
възраст. От 2012 г. се предоставя еднократната целева помощ за ученици независимо от дохода 
на семейството както за дете с един жив родител, така и за деца с трайни увреждания. За 
периода януари – декември 2012 г. средномесечният брой на децата с увреждания, за които е 
получена месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване 
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на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст е 22 549, а изплатената сума е 
63 481 573 лева.  
 
В България се разработват и прилага интегрирани политики за ранно детско развитие – за деца 
от 0 до 7 г., са подкрепени от стартиралия през 2010 г. Проект за социално включване. Първата 
фаза на този проект се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и 
развитие (Световна банка) в размер на 40 милиона евро. Проектът цели превенция на 
социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното 
детско развитие. Проектът дава възможност на общините да развиват услуги за ранно детско 
развитие, за ранна интервенция на уврежданията, за превенция на рисковете в ранна детска 
възраст, за по-добра училищна готовност, за подобряване на семейната среда и т.н. През 2011 г. 
стартираха проектите на 58 общини, а през 2012 г. проектите са 69. Посредством изпълнението 
на Проекта общините ще стартират предоставянето на нов тип услуги за деца и семейства: за 
ранно детско развитие, за превенция на рисковете в ранна детска възраст, за по-добро 
обхващане и подобряване на готовността на децата за включване в образователната система, за 
подобряване на семейната среда. Извършва се консултиране на родителите за услугите за 
подкрепа, които могат да бъдат социални, здравни, за заетост и др. и ролята им за развитието на 
детето, както и за ролята на подкрепата на общността.  
 
Съгласно гражданското законодателство в България, пълна правоспособност лицата придобиват 
при навършване на 18-годишна възраст, а между 14 и 18 години, децата имат ограничена 
правоспособност и дееспособност. До навършване на 14 години децата не формират 
правновалидна воля, а се изисква съгласие и от родител или законен представител. При 
упражняване на техните права е предвидено да се зачитат техните развиващи се способности, 
особено когато те са обект на съдебни или административни производства. Всяко дете има 
право да участва в съдебни и административни процедури, ако е навършило 10 години, а ако е 
под тази възраст – по преценка на органа и в съответствие със зрелостта и възможностите за 
взимане на решения. Съдебните и административните органи имат задължение да осигурят 
подходяща среда за изслушване, да предоставят на детето цялата необходима информация и да 
го предупредят за последиците от участието му в процедурата (чл.15 ЗЗДет). Детето има право 
на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси. Във 
всички административни или съдебни производства, в които се засягат интересите на децата, се 
иска предоставянето на социален доклад или становище от Дирекция „Социално подпомагане”.  
  
В сферата на социалните услуги доставчиците имат задължението да създават условия за 
свободно изразяване на мнения и за вземане на самостоятелни решения от детето, съгласно 
Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и за участие при 
обсъждането на въпроси, свързани с вътрешния ред на специализираната институция и на 
услугата от резидентен тип, като осигуряват възможност за свободно подаване на жалби и 
оплаквания от потребителите и разработва писмена процедура за защита от насилие, 
злоупотреба и дискриминация. В здравеопазването детето не може само да взима решения 
относно лечението си, а в образованието е дадена възможност към всяко отделно училища да 
бъдат структурирани ученически съвети, които  включват представители на учениците в 
процесите на вземане на решение. Децата участват в създаването на училищните правила, като 
имат право да дават мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на 
цялостната училищна дейност2.  
 
Всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без 
знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието 
му, ако това е необходимо с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и 
уведомяването им би засегнало тези интереси. 
                                                 
2 регламентирано в чл. 134 на ППЗНП 
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За да се гарантира правото на децата да вземат участие в правенето на политики, които ги 
засягат, към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето работи като 
консултативен орган Съвет на децата, който има квота за деца с увреждания. 
  
Към момента в страната ни действат различни стратегически и оперативни национални 
документи, обхващащи правата на децата с увреждания:  
 
Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., в която 
са залегнали следните цели: създаване на условия, които да осигурят достъпна среда за хората с 
увреждания, промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в 
специализирани институции към грижи в семейна среда, създаване на условия за достъп до 
качествено образование, осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, 
помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, приоритетно 
развитие на социалните услуги в общността, развитие на алтернативните форми на услуги и 
други;  
 
Един от постоянните приоритети на Съвета за електронни медии е  защита на децата от 
неблагоприятното или опасно за тях медийно съдържание. Законът за радиото и телевизията 
предвижда клаузи, които са в защита на детската аудитория. Доставчиците на медийни услуги – 
радио и телевизионни оператори, носят отговорност за съдържанието на медийните услуги и 
имат законово задължение да не допускат създаването или предоставянето за разпространение 
на предавания в нарушение на принципите на чл.10 или на предавания, които са 
неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, 
нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно критериите по чл.32, ал. 5 (чл.17, 
ал.2 от ЗРТ).  

 
Д. Частта от доклада, отнасяща се до конкретните задължения 
 Член 31 – Статистика и събиране на данни 
 
Националният статистически институт осъществява независимата статистическа дейност на 
държавата. Статистическата информация се произвежда при спазване на следните критерии за 
качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост 
и логическа обвързаност. Получаваните и събираните при статистическите изследвания 
индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически 
цели. Обработката, използването и съхраняването им, се извършват по ред, определен с 
правилник, утвърден от председателя на Националния статистически институт и при спазване 
на изискванията на българското и европейско законодателство в областта на статистиката.  
 
Институтът провежда изследвания, в които са включени въпроси за здравния статус на лицата: 
преброяване на населението и жилищния фонд, европейско здравно интервю и изследване на 
доходите и условията на живот. 
 
Преброяване на населението и жилищния фонд се проведе през 2011 г. за трети път след 1992 г. 
като фигурираха въпроси за установяване на броя, основните демографски и социално-
икономически характеристика на хората с увреждания. Съгласно методологията на 
Преброяване 2011 за изучаване на броя и характеристиките на хората с увреждания са зададени 
два въпроса – за децата до 16 години и за лицата на 16 и повече навършени години.  
 
Лица с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане са лицата на 16 и повече 
навършени години, които имат експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК за извършена 
медицинска експертиза. Деца до 16 години със степен на увреждане са децата, които имат 
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експертно решение от ДЕЛК/ ТЕЛК или НЕЛК за извършена медицинска експертиза.  
 
Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 
2011 г., въпросите касаещи здравния статус на населението са доброволни и имат декларативен 
характер.  
 
Статистическа информация, получена от обработката на преброителните карти, се използва 
единствено за статистически цели. Поверителността на индивидуалните данни е гарантирана от 
Закона за статистиката и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република 
България през 2011 г. 
 
Европейско здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания в рамките 
на Европейската статистическа система и се провежда на всеки пет години. Целта му е при 
използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на 
данните между страните от Европейския съюз, да се оцени здравният статус, начинът на живот 
(здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Информацията 
се събира чрез интервю „лице в лице” при посещение в домакинствата, попаднали в извадката. 
Последното изследване е извършено през октомври и ноември 2008 г., а тематичните области 
на въпросника са насочени към задоволяване на основни потребности от информация, като не 
се обхващат всички аспекти на здравето в детайли. Въпросникът е структуриран в четири 
модула: здравен статус; здравни грижи; здравни детерминанти (начин на живот); основни 
социално-икономически характеристики. Изследването обхвана представителна за страната 
извадка от лица на възраст 15 и повече навършени години.  
 
Следващото Европейско здравно интервю ще се проведе през 2014 г., въз основа на Регламент 
(ЕС) № 141/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 
1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в 
областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение 
на статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта (EHIS). 
 
Изследване на доходите и условията на живот е част от Европейската статистическа система 
(ESS), чиято цел е да предоставя своевременни и съпоставими данни за разпределението на 
доходите и социалното включване. Наблюдението се осъществява по единна методология, 
определена с Регламент 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и осигурява 
информация за моментното състояние и от повторени във времето изменения в доходите, 
равнище и структура на бедността и социалната изолация. Резултатите се използват при 
съставяне на Годишен доклад за напредъка на България по социално включване, както и за 
мониторинг на напредъка на страната по изпълнение на целите от Стратегия „Европа 2020”. 
Изследването е ежегодно и данните се събират с помощта на въпросници чрез провеждането на 
персонално интервю с домакинствата, включени в извадката, и с всички лица на възраст 16 и 
повече навършени години, които са членове на домакинството. В методологията на 
изследването са включени следните тематични области: Основни демографски и социални 
характеристики на домакинството и неговите членове; Монетарни показатели за доходите и 
социалното разслоение на населението: данни за доходите от различни източници; 
Немонетарни показатели за условията на живот: основни данни за жилищните условия; 
проблеми свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен 
статус и достъп до здравно обслужване; Икономическа активност, заетост и безработица на 
лицата на 16 и повече години; Социални услуги и програми и участие на домакинството или 
негови членове в тях. 
 
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа 
програма, са достъпни за всички потребители на статистическа информация и при гарантиране 
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на равенство на достъпа изисквано съобразно принципа за „безпристрастност“ в съответствие с 
Регламент (ЕО) №223 на Европейския Парламент и на Съвета, относно европейската статистика 
и Закона за статистиката. 
 
Съгласно чл.8 от Закона за интеграция на хората с увреждания Агенцията за хората с 
увреждания осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с 
увреждания, като извършва дейности за събиране на подробна информация, както следва: 
регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, 
приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в 
списъците по чл. 35а, ал. 1;  води регистър на специализираните предприятия и кооперации на 
хората с увреждания. 
 
В чл. 9 от ЗИХУ е регламентирано изискването Агенцията за хората с увреждания да създаде и 
поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания, а събирането данни 
служат за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с 
увреждания за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от 
образование, медицинска и социална рехабилитация. Националната експертна лекарска 
комисия, териториалните експертни лекарски комисии, Националният осигурителен институт, 
Националният статистически институт, Националният център за здравна информация, 
Държавната агенция за закрила на детето и други органи, работещи в областта на хората с 
увреждания, предоставят необходимата информация за създаване и поддържане на 
горепосочената база данни.  Информацията в базата данни се въвежда служебно. 
 
В тази връзка през 2013 година Агенцията за хората с увреждания приключи изпълнението на 
договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР - „Създаване на единна система за 
управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с 
увреждания в България“. Изпълнението на проекта дава възможност България да разполага с 
единна информационна система за хората с увреждания, която е в помощ на насочването и 
реализирането на подходящи мерки и дейности към хората с увреждания. Създадена е единна, 
централизирана национална база данни, която обхваща от една страна социално-икономическия 
статус на хората с увреждания и от друга – институциите, заети с тяхното обслужване, с 
основна цел подобряване процеса по разработка и повишаване ефективността от изпълнението 
и контрола по изпълнението на държавната политика за заетост и интеграция на хората с 
увреждания, чрез нарастване на административния и управленския капацитет на ангажираните 
в процеса институции. В рамките на проекта като два допълнителни модула се изградиха и 
система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с 
увреждания и нейното финансиране, както и система за планиране, изпълнение, контрол и 
администриране на бюджетните средства, предназначени за работа с хора с увреждания. 
Различните институции разполагат със свои информационни системи, но АХУ има амбициите 
да обобщи и създаде централизирана база данни за деца и възрастни в увреждания. 
 
Сключват се споразумения за предоставяне и обмен на данни с водещите институции и 
организации, които разполагат с бази данни (лични и статистически) за хора с увреждания. Към 
момента са сключени споразумения за предоставяне и обмен на данни с Националния 
осигурителен институт, Агенцията по заетостта  и Министерство на образованието и науката.  
 
Националният осигурителен институт създава и поддържа различни регистри и програмни 
продукти, чрез които събира и анализира статистически данни и изработва актюерски оценки и 
доклади за нуждите на държавното обществено осигуряване. Институтът поддържа два основни 
регистъра – „Пенсии” и „Профилактика и рехабилитация”, в които са включени данни за лицата 
с увреждания. Идентификацията на лицата се осъществява чрез техните ЕГН, имена и адреси. 
Освен демографските данни (пол, възраст и т. н.) са включени и данни за икономическия и за 
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медицинския статус на лицата, както и елементи на социалната оценка. В регистрите се 
поддържа история на наблюдаваните характеристики на лицата чрез получаваната информация 
за лицата от ГД „ГРАО” чрез ЕСГРАОН и НЕЛК. В посочените регистри са обхванати лицата, 
за които се отнасят действията на институцията, защото информацията се използва за 
управление на процесите по предоставяне на парични помощи, изплащане на пенсии и 
„болнични листове”. В периодично издаваните бюлетини поместени на интернет страницата 
всички заинтересовани лица могат да намерят необходимата им информация. 
 
Министерството на образованието и науката предоставя информация за деца/ученици – със 
специални образователни потребности СОП, интегрирани в общообразователни училища, 
професионални гимназии и колежи, училища по изкуствата, детски градини и деца/ученици в 
специални училища (помощни, болнични, за ученици с увреден слух и за ученици с нарушено 
зрение), специални детски градини и специални групи на детските градини.  
 
Събирането на данни в информационната система се извършва при зачитане на човешките 
права и основните свободи, етичните принципи, спазване на Закона за защита на личните данни 
и релевантната правна уредба, осигуряване на поверителност и неприкосновеност. Предвидени 
са различни канали на достъп, които гарантират достъпността на данните за хората с различни 
видове увреждания. В тази връзка се предприемат и мерки за гарантиране на пълноценното 
участие на хора с увреждания в процеса на събирането и изследването на данни. 
 
В съответствие с изискванията на чл. 17а, т. 9 от Закона за закрила на детето,  Председателят на 
Държавната агенция за закрила на детето има правомощието да създава и поддържа 
Национална информационна система, чието функциониране се урежда с правилника за 
прилагане на закона. Основните потоци на информация – първична информация и вторична 
информация, събирана по определена методология и утвърдени сравними индикатори и 
показатели, се преглеждат и анализират, допълват и коригират всяка година, като се следи за 
сравнимост на индикаторите и показателите през годините, както и за съпоставимостта им с 
тези на европейско и международно ниво (Евростат, Транс-Моне, УНИЦЕФ, изследователски 
център на УНИЦЕФ „Иноченти”). Подготвят се отделно и анализи, необходими при определяне 
насоките на държавната политика за закрила на детето (анализи за ефективността на системата 
за закрила на детето; състоянието на децата в специализираните институции; деца с изявени 
дарби; деца с увреждания, безнадзорни деца, услуги за деца в риск и др.) Част от анализите са 
публични и се публикувани на сайта на агенцията. 
 
ДАЗД и Агенцията за социално подпомагане събират обобщени статистически данни за децата 
с увреждания, които се отглеждат в специализирани институции, в услуги резидентен тип и за 
тези, които посещават дневна или седмична форма на услуги. Изготвят се ежемесечни отчетни 
таблици за натуралните показатели за дейностите по закрила на детето о), ежемесечна справка 
за местата в специализираните институции, предоставящи социални услуги и социални услуги в 
общността – държавна отговорност, карта за събиране на систематизирана информация за деца, 
ползващи социални услуги в Домове за деца, лишени от родителска грижа, Домове за деца с 
умствена изостаналост и Дом за деца с физически увреждания (на шестмесечие), справки за 
броя на децата с увреждания, за които са отпускани помощи по различни нормативни актове. В 
края на процеса различните регистри предстои да бъдат интегрирани и чрез споразумения, 
отговорните институции за политиките за деца с увреждания ще имат определено ниво на 
достъп до данните разделени по пол, възраст, вид увреждане, семеен, образователен и социален 
статус на семейството и на детето и т.н., за да могат да се предвидят действията за гарантиране 
на най-добрия интерес на детето. 
 
По данни на управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за 
2012 г. са новосъздадени 17 на брой предприятия в сферата на социалната икономика; 308 (131 
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мъже и 177 жени) е броят лица, започнали работа в сектора на социалната икономика; 3 е броят 
на подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика; 23 
(10 мъже и 13 жени) е броят на лица, преминали от сектора на социалната икономика към 
реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги; 116 е броят 
на разкритите нови форми на социални услуги в общността; с 47 (37 мъже и 10 жени) на брой е 
увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността; 4 е броят на 
подкрепените съществуващи форми на социални услуги в общността; 153 е броят на 
увеличението на доставчици на социални услуги в общността; 4 092 (1430 мъже и 2 662 жени) е 
увеличения брой лица, обслужвани в семейна среда; 7 583 (3561 мъже и 4 022 жени) е увеличен 
брой лица, ползващи социални услуги в общността; не са подкрепени специализирани 
институции за подобряване качеството на грижа в тях през 2012 г.   (дали да не премести в 
раздела „Право на труд”) 
 
Броят на хората с увреждания, включени в проекти по ОПРЧР въз основа на анекс 23 към 
Регламент 1828/2006 за 2012 г. е входящи общо 13 335, от тях жени – 7 199,  изходящи общо 15 
060, от тях 9 372 жени.  
 

Член 32 – Международно сътрудничество 
 
България участва активно в междуправителствените комитети със свои представители по 
въпросите на хората с увреждания на регионално ниво в Съвета на Европа и Европейския съюз. 
Комитета за правата на жените и момичетата с увреждания изготви препоръка за правата на 
жените и момичетата с увреждания под ръководството на председател от България, с което 
страната декларира своята ангажираност по тези въпроси. България участва активно в 
дейността на Групата на високо ниво по въпросите на хората с увреждания към Европейската 
комисия и различни форуми, организирани на европейско ниво. 
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.) осигурява на България 
още един – допълващ инструмент на Общността за финансиране на политиките, насочени към 
развитието на човешките ресурси в областта на образованието и обучението, развитието на 
пазара на труда и социалното включване. Това са само част от дейностите, чрез които България 
се присъедини към Европейския социален модел. По време на различните етапи на прилагането 
на ОПРЧР е заложен принципът на равенство и защита от дискриминация и особено по 
отношение на достъпа до финансиране се предприемат съответните мерки за предотвратяването 
на дискриминация по признак пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална ориентация. Достъпността на хора с увреждания е един от 
критериите, който се спазва при определяне на операциите, съфинансирани от Европейския 
социален фонд. 
 
Конкретно насочени към хората с увреждания схеми за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ са финансирани по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на 
социалната икономика”. Основната цел на приоритетната ос е да бъде оказана подкрепа за 
социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата 
интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество, 
повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила 
чрез по-добро здраве. 
 
На 7-8 ноември 2013 г. в гр. София се проведе семинар на тема „Конвенцията на ООН за 
правата на лицата с увреждания и План за нейното прилагане” по проект „Подкрепа на МТСП 
на Р България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа”, в който 
участваха експерти от Федералното министерство на труда, социалните въпроси на Федерална 
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Р Германия, Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на 
потребителите на Федерална Р Австрия. 
 
Агенцията за хората с увреждания подписа договор за изпълнение на проект по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.02 с наименование 
„Защитена заетост – опит иновации и възможности“. С този проект агенцията и Главна 
дирекция за насърчаване на заетостта на Испания, регион Галиция ще обменят опит в сферата 
на защитената заетост за хората с увреждания. 
 
България взе активно участие в подготовката и провеждането на Шестата конференция на 
страните по Конвенцията за правата на хората с увреждания, която се състоя от 17 до 19 юли 
2013 г. в Ню Йорк. Като член на Бюрото, България съ-председателства третата кръгла маса 
(неформалната сесия) на конференцията, както и втората сесия на Форума на гражданското 
общество, проведен непосредствено преди Конференцията. Българската делегация направи 
изказване в общия дебат на Конференцията. 
 
Темата за правата на хората с увреждания бе в центъра на вниманието на 68-та сесия на Общото 
събрание на ООН. В рамките на сесията, на 23 септември 2013 г. в Ню Йорк се проведе Среща 
на високо равнище по осъществяване на Целите на хилядолетието за развитие, посветени на 
хората с увреждания на тема „Бъдещо развитие: Включване на хората с увреждания в 
програмата за развитие до 2015 г. и периода след 2015 г.”. Изказване на форума направи г-жа 
Деяна Костадинова, секретар по социалните въпроси, младежта и спорта на Президента на 
Република България. 
 
НК „Железопътна инфраструктура” и БДЖ„Пътнически превози” ЕООД участват като 
пълноправни партньори  в реализацията на проект „Pubtrans4all” - „Обществен транспорт – 
достъпност за всички”. Проектът е част от Седма рамкова програма на Европейската общност 
за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности в рамките на схемата за 
финансиране „Съвместен проект”. Партньорите в Консорциума са от  Австрия, Сърбия, 
Германия, Швейцария, Унгария,  Словения. Основна цел на проекта „Pubtrans4all” – 
„Обществен транспорт – достъпност за всички” е изработването и изпитването на модел на 
помощна система, пригодена да бъде монтирана и ползвана от всички видове релсови превозни 
средства. Създаването на универсално подемно устройство, базирано върху подвижния състав 
ще мултиплицира ефекта от ползването му, независимо от условията и инфраструктурата в 
гарите. Изграденият прототип на универсалната помощна система е монтиран на български 
пътнически вагон серия 8 444 и успешно изпробван в условията на железопътната 
инфраструктура на Република България през месец август 2012 г. 
 

Член 33 – Национално прилагане и мониторинг 
 

Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания за осъществяване на сътрудничество 
при разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с 
увреждания към Министерския съвет се създава Национален съвет за интеграция на хората с 
увреждания с председател министъра на труда и социалната политика. Националният съвет е 
консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени от 
Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, 
национално представителните организации на работниците и служителите, национално 
представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в 
Република България. Националният съвет дава становища по всички проекти на нормативни 
актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната 
интеграция. 
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В изпълнение на Плана за действие за прилагане на Конвенцията и необходимостта от добра 
координация през февруари 2013 г. е сформирана и работи ефективно експертна група по 
координация на изпълнението на плана за действие. Групата изготви правила за дейността си и 
заседава ежемесечно и има за задача да разработи координационен и мониторингов механизъм, 
както и изготвяне на предложение за отговорни органи по чл.33 от Конвенцията на ООН. 
Провеждат се обсъждания и консултации за определяне на отговорни органи по прилагане на 
Конвенцията, в които активно участват и  организациите на и за хора с увреждания. 
 
Съгласно чл. 33, ал. 2 от Конвенцията е необходимо да бъде създадена мрежа, включваща един 
или повече механизми, които да насърчават, защитават и наблюдават прилагането й. 
Омбудсманът отговаря на изискванията за независим орган по правата на човека, поради което 
изразява своята готовност да поеме допълнителни правомощия, за да бъда включен в 
независимия механизъм по чл. 33, ал. 23.  
 
Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за 
предотвратяване, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. 
Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването закони, уреждащи равенство в 
третирането и представя на Народното събрание всяка година отчет за дейността си, който 
включва и информация за дейността. Законът за защита от дискриминация напълно 
транспонира европейските директиви за равенство и гарантира защитата на всички граждани на 
територията на Република България срещу формите на дискриминация, като едновременно с 
това съдейства за предотвратяването на дискриминацията и утвърждава мерки за равенство във 
възможностите.  
 
„Национално представителни организации на и за хората с увреждания“ са тези организации, 
които представляват хората с увреждания и които са признати като такива при условия и по 
ред, установени с акт на Министерския съвет. 
 
 
 

                                                 
3 http://www.ombudsman.bg/reports/ Доклад на Омбудсмана  2012 


