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I. Преглед
I.1 Национална предистория и контекст
Социална среда + увреждания
В края на 1980-те години България започна процес на фундаментални социални и
политически промени за развитието на организирана социална структура, изградена на
демократични принципи. Такава дълбока социална и политическа трансформация едва
ли би могла да бъде хармоничен и последователен процес. Понякога демократичните
промени влизат в конфликт с архаични стереотипи на незачитане на човешкото
достойнство и „нулева толерантност” към личностните различия и индивидуалните
потребности.
В тази динамична среда, все по-неотложни и актуални стават въпросите, свързани с
правния статус и фактическото положение на хората с увреждания. Правозащитни
организации и сдружения на хора с увреждания апелираха за преодоляване на
доминиращия „медицински” подход, който доведе до фактическа сегрегация и
неравнопоставеност на хората с увреждания (изразено и чрез думата „инвалид”, с която
се наричаше човек с увреждане).
Според тази отживяла концепция, хората с трайни физически увреждания са „болни”
и трябва да бъдат изолирани от „здравата” общност. Единствено задължение на
„здравите” е да предоставят помощ за физическото оцеляване на „невалидните”.
Разгледан като обществена практика, „медицинският” подход превърна физическото
увреждане във фактор, водещ до социално елиминиране на хиляди хора. Социалното
включване стана контрапункт на старата политика и изключването на хората със
специални нужди.
История на развитието на услугата
Дългият исторически период до началото на 1990 г. може да бъде описан като
господство на медицинските модели на уврежданията. Все пак новото разбиране за
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уврежданията започна да променя правната рамка, когато през 1995 г. Законът за
защита, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания стана юридически
факт. Ролята на този закон беше да въведе ясната отговорност на институциите и да
определи механизма за постигане на заявените цели. По-късно обаче законът е
подложен на остра критика от неправителствени организации, работещи в сферата на
уврежданията и равенството. Например експерти от Центъра за независим живот
изразяват становището, че законът не премахва бариерите пред хората с увреждания
към независим живот, тъй като се смесват понятията „социално подпомагане” и
„социалната интеграция”. Постепенно се възприема нова нагласа, че хората с
увреждания се нуждаят от специални мерки, насочени конкретно към преодоляване на
дефицита, предизвикан от увреждането. Хората с увреждания не са нуждаещи се деца,
изискващи постоянна помощ, а хора с ценен потенциал като всички останали членове на
обществото. Законът за социална интеграция на хора с увреждания, приет през 2005 г.,
определя начините за приобщаване в подкрепа на равното участие на хората с
увреждания в обществения живот – освен медицинска и социална рехабилитация, чрез
образование и професионално обучение, заетост, достъпна жизнена и архитектурна
среда, социални услуги, социално-икономическа защита и достъп до информация.
Наблюдава се нарастващо осъзнаване и по-дълбоко разбиране на концепцията за
социално включване, което води до постепенно развитие на целеви услуги за хора с
увреждания от публични и частни организации (например посреднически услуги за хора,
търсещи работа, обучение и консултиране). Все пак трябва да се признае, че социалното
включване далеч не е обичаен и широко разпространен факт в съвременното българско
общество.
Увреждания + участие на пазара на труда
Според наличните данни от Преброяването на населението (2001 г.) приблизително
265 353 души в България имат медицински установено увреждане. От тях 92% са на
възраст 16-64 години. Според данни на Националния осигурителен институт (НСИ)
общият брой на хората с увреждания в България е около 852 370. Някои национални НПО
считат тези цифри за нереално ниски. Според НОИ и Националния статистически
институт (НСИ) около 200 000 са хората с увреждания в трудоспособна възраст в
България, от които около 13% са трудово заети.
Според Националната агенция по заетостта през 2010 г. 13 525 хора с увреждания са
били официално регистрирани като безработни2 (т.е. считат се за „активно търсещи
работа”), което представлява 4% от общия брой на регистрираните безработни.
Според проучване на НСИ почти една трета от хората с медицински установени
увреждания считат, че могат да упражняват определен вид трудова дейност. Що се
отнася до предпочитания за заетост, 75% биха предпочели да бъдат наети по трудов
договор от публични или частни предприятия, 22% са без определени предпочитания и 3%
искат да развиват свой бизнес. 76% от желаещите да работят биха искали да участват в
специални програми за заетост.
.
1

Резултатите от новото преброяване, проведено в България през февруари 2011 г. все още не са
публикувани.
2
Наблюдава се тенденция за намаляване на броя на хора с увреждания, които се регистрират в бюрата по
труда.
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През 2011 г. са предвидени редица мерки по Закона за насърчаване на заетостта,
които да осигурят работа за около 1900 лица с увреждания (от които 900 ще бъде
новорегистрирани).
Заетостта за хора с увреждания понастоящем се реализира в три форми: 1)
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания (покрива по-голямата
част от заетите хора с увреждания); 2) интегрирана работна среда (много по-малко
развита) и 3) чрез развитие на частен бизнес (с финансовата подкрепа на Агенцията за
хора с увреждания).
Обосновка + политика
По смисъла на настоящия Закон за интеграция на хората с увреждания всяка загуба
или нарушаване в анатомичната структура, физиологията или психиката на даден
индивид се счита за увреждане. Според Закона също така „лице с трайни увреждания” е
лице, чиято способност да извършва трудови дейности е трайно намалена в резултат на
анатомично, физиологично или психическо увреждане, и за което органите на
медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или
намалена възможност за социална адаптация до 50% и над 50% (тежко увреждане).
Трайно намалената трудоспособност се установява от Регионалните експертни лекарски
комисии и Националната експертна лекарска комисия.
Текущите политики и националното законодателство за лица с увреждания са в
съответствие с Конституцията на България и принципите, заложени в различните
международни документи, като Стандартните правила за изравняване на възможностите
за хора с увреждания на ООН и Рамковата директива за равно третиране на ЕС.
Основният документ, приет през 2003 г., е Националната стратегия за равни
възможности за хората с увреждания. Стратегията има за цел прилагането на следните
принципи:
• хората с увреждания да имат възможност да участват пълноценно и активно в
обществото; • хората с увреждания трябва да бъдат подкрепяни в стремежа си да водят
независим живот според собствените си разбирания и желания; • лице с увреждане
трябва да упражнява равни права и да има равни отговорности като всяко друго лице в
обществото; • всяка форма на дискриминация, основана на увреждане, е недопустима.
Тези основни принципи намират отражение в последващите промени в
законодателството и правната уредба, като особено внимание се обръща на интеграцията
в трудова среда на хората с увреждания.
Горната стратегия е в сила до 2008 г., когато се приема новата Стратегия за равни
възможности за хора с увреждания за периода 2008-2015 г. Главните цели на
прилаганата в момента Стратегия са следните:
- Изграждане на достъпна среда
o достъпна физическа среда и транспорт
o достъпна информация и комуникации
- 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
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- Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация
(помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия)
През януари 2011 г. е приета Стратегията за дългосрочна заетост на хората с
увреждания 2011–2020. Тази стратегия представя позицията на правителството относно
заетостта на хората с увреждания, очертава конкретни стъпки за осигуряване на достоен
живот на тази уязвима група от обществото. Дългосрочната стратегия за заетостта на
хората с увреждания има за цел да създаде условия за пълна интеграция на хората с
увреждания в икономическия и социалния живот на нашата страна. Това може да се
постигне чрез предоставяне на хората с увреждания на възможност за достъп до
подходящи форми на професионално обучение и трудова реализация. Дългосрочната
стратегия си поставя следните оперативни цели:
- Осигуряване на трудова заетост на безработни лица с увреждания в
трудоспособна възраст с оглед преодоляване на социалната им изолация и
пълноценно интегриране в обществото;
- Създаване на предпоставки за водене на независим живот от хората с
увреждания;
- Постигане на ефективно социално включване на хората с увреждания чрез
реализацията им на свободния пазар на труда.
Стратегията предвижда следните мерки за изпълнение на оперативните цели:
• Анализ на възможностите за заетост на хората с различни видове
увреждания;
• Определяне на видовете трудови дейности, подходящи за хора с увреждания
в зависимост от възможностите им;
• Разработване и въвеждане на обучителни програми;
• Изграждане на обучителни центрове;
• Приспособяване на съществуващи центрове за адекватен учебен процес;
• Осигуряване на места за практически занимания;
• Насърчаване на работодатели да провеждат квалификационни и
преквалификационни курсове за хора с увреждания;
• Обучение на работодатели и служители за работа и сътрудничество с хора с
увреждания.

II. Организации, предоставящи услуги + агенции
II.1 Преглед на организациите
Организациите са изброени според класификацията на уврежданията, приложима в
България
- физически увреждания
- зрителни увреждания
- слухови увреждания
- интелектуални затруднения
- психични заболявания
- комуникативни нарушения
- поведенчески отклонения
- множествени увреждания
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ОРГАНИЗАЦИИ С ОБЩ ПРОФИЛ
Съюз на инвалидите в България (СИБ)
www.disability-bg.org
СИБ е обединение на 377 структури, изградени в 27 региона в България с повече от 72 000
индивидуални членове с различни видове заболявания. От 2001 година СИБ е асоцииран член на
Европейският форум на хората с увреждания (EDF).
Основни дейности и услуги:
• Подпомагащи и благотворителни;
• Услуги, предоставяни от групите за самопомощ;
• Административно-правни и трудово-правни;
• Осигуряване на трудова заетост;
• Здравни услуги ;
• Информационно-консултантски услуги;
• Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми;
• Услуги и дейности, свързани с местни и регионални програми
Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)
www.nfri.bg
Основната цел на федерацията е да подпомага, насърчава и координира усилията на своите
членове за подобряване на условията и разширяване трудовата заетост на хората с увреждания и
тяхната интеграция в обществото.
Усилията на НФРИ са насочени към:
• защита на интересите на своите членове пред държавните и обществени органи и
организации;
• съдействие и координация на усилията на фирмите в системата на федерацията с
оглед търсенето на по-добри позиции на пазара и възможности за трудова реализация на
хората с увреждания;
• достъпни и адекватни гъвкави социални услуги, разнообразни културни и спортни
мероприятия, съобразени с възможностите на хората с увреждания;
• повишаване конкурентноспособността на фирмите членове на федерацията;
• създаване на предпоставки за подобряване на производствено-стопанските и
икономически резултати във фирмите чрез обновяване на технологиите и машинния парк
въз основа участие в бизнес-конкурси и търсене на възможности за участия в проекти и
програми към предприсъединителните фондове на Европейския съюз и други източници
на финансиране; подготовка и консултации по въвеждане на евростандартите за
управление на качеството;
• информационно обслужване на членовете, организиране на курсове за обучение,
квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри и др.
Център за независим живот
www.cil.bg/
Неправителствена, нестопанска организация на хора с увреждания. Центърът работи за
промяна на държавната политика в сферата на уврежданията в България, като активно се застъпва
за ценностите на независимия живот и прилагането на социалния модел на увреждането
Фондация „Достоен живот“
www.dostoenjivot.hit.bg
Основна дейност на фондацията е свързана с осигуряване на подкрепа и предлагане на
разнообразни услуги на жени и деца с увредено здраве. Предоставя се обучение и се подкрепя
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професионалната реализация на тези групи нуждаещи се. Фондацията сътрудничи със сродни
организации в България и чужбина, включва в дейностите си предимно с млади хора, които имат
нагласа да работят в социална сфера.
Фондация “Светлина за живот’’
http://www.svetlinazajivot.com
Фондацията предоставя подкрепа и грижа на лица с увреждания от 2001 г. Дейността й е
насочена към предоставяне на медико–социални инициативи, обхващащи лица с трайни
физически увреждания на възраст между 18 и 65 години.
Мисията на Фондацията е: Чрез специализирана рехабилитация, основана на холистичната
грижа, да даде възможност на лицата с увреждания да разгърнат своя потенциал и да бъдат
приети от обществото като пълноценни негови личности. Осъществяват се няколко основни
програми, предоставящи кинезитерапия, психологическа помощ и ерготерапия за лица с
увреждания, фамилна терапия, насочена към семейства на родители с увреждания и
специализирано транспортно обслужване
Асоциация „Мария Кюри”
www.marie-curie-bg.org
Асоциация "Мария Кюри" е нестопанска, неправителствена организация с 12-годишен опит.
Основната дейност е насочена към хора с увреждания, възрастни хора и такива, в неравностойно
положение. Целта е да се подобрят условията за професионално образование и обучение и
професионална реализация на тези групи, като се премахват предпоставките за социална
изолация.
Организации на хора с физически увреждания
Сдружение „Достоен живот”
www.life-with-dignity.org
Неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана през 2001 г. Сдружение
"Достоен живот" - Видин работи за промяна на държавната политика в сферата на уврежданията
във Видин и България, като активно се застъпва за ценностите на независимия живот и
прилагането на социалния модел на уврежданията.
Основни задачи на сдружението са:
• да изучава потребностите от образователна, социална, културна и обществена
дейност в града и региона за защита на правата и интересите на лица с увреждания;
• да съдейства за решаване на проблемите, свързани със социалната изолация,
създаване на условия за труд и социални контакти, като активно се застъпва за
ценностите на независимия живот
Българска асоциация за невромускулни заболявания
http://dmdbg.wordpress.com/
Обществена доброволна организация, призвана да отговори на потребностите на
боледуващите от нервно мускулни заболявания. Създадена е от родители на болни деца, болни,
симпатизанти и лекари. Член на Европейския съюз на асоциациите за мускулна дистрофия ЕАМДА.
Главни цели на асоциацията са:
• да защитава правото на нормален и пълноценен живот
• да оказва морална,правна,здравна и психологическа помощ на болните деца и
техните семейства
• да съдейства за успешното им адаптиране към обществото и на обществото към тях
• да работи за подобряването на условията им за живот
• съдействие при лечението им
Българско дружество по невромускулни заболявания
http://www.nmd-bg.com/
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Дружеството е създадено за да интегрира усилията на специалистите в областта на
невромускулните заболявания (НМЗ). През февруари 2008 година Българското дружество по
невромускулни заболявания стана член на TREAT-NMD - проект на ЕС за интегриране на усилията
за подобряване на грижите и намиране на лечение за пациенти с невромускулни заболявания
www.treat-nmd.eu.
Едни от основните цели на дружестовото са:
• да подпомага дейностите на институциите, ангажирани в диагностиката, лечението
и профилактиката на НМЗ;
• да съдейства за професионалното развитие и усъвършенстване на лекарите и
медицинските специалисти;
• да подкрепя и извършва научно-изследователска дейност; да популяризира
съвременните постижения в областта на НМЗ;
• да участва в изграждането на гражданско общество чрез осъществяване на
граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции.
Национална организация "Малки български хора"
http://www.lpbulgaria.org/
"Малки Български Хора" е национално представена организация, работеща по проблемите на
хората с увреждания. Организацията има за цел да представлява и отстоява правата и интересите
на хората с нисък ръст или "малките хора" пред държавните, общинските и други обществени
органи. Осигурява правата на членовете си в сферата на здравеопазването, професионалната
дейност, заплащането на труда и социалните условия.
Организацията работи по важни въпроси като:
• Образование, възпитание и мотивиране на децата и младежите и изграждането на
подходяща среда за тяхното интегриране сред останалите деца и младежи;
• Изграждане на методи и подходящи насоки на образование с цел бъдещата им
работа и конкурентоспособност на пазара на труда;
• Подкрепа за трудовата заетост и квалификация при наемането на работа на член на
организацията;
• Здравеопазване, рехабилитация и лечение, съвместни действия с Министерството
на здравеопазването;
• Социални дейности и подпомагане;
• Социална интеграция чрез организиране на културни, спортни и туристически
мероприятия за членовете на организацията.
Организации на хора с увреден слух
Съюз на глухите в България
http://www.sgbbg.com/
Главната му цел е да отстоява и защитава интересите на слуховоувредените граждани пред
държавните, административните, общинските и другите организации в страната и чужбина; да
осъществява и подпомага на индивидуално и групово равнище социалната, трудовата,
медицинската, културната рехабилитация на хората с увреден слух; да съдейства на обществото и
неговите структури за възприемане на слуховоувредените граждани като негови равноправни и
равнопоставени членове.
Спортна федерация на глухите в България
http://www.bdsf-bg.com/
Основна задача на федерацията е развитието на спорта сред хората с увреден слух.
Приоритет на федерацията е укрепване здравето на хората със слухово увреждане чрез
използването на физически упражнения и спорт. Както и участие на националните отбори в
олимпийски игри, световни първенства, европейски първенства и купи.
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Федерацията има изграден структури - спортни клубове в 10 града в страната. В тези клубове
редовно спортуващите членове са около 1600 души.
СФГБ е член на Европейската спортна организация на глухите - EDSO и Международния
комитет за спорт на глухите - ICSD.
Национална асоциация на слепоглухите в България
http://www.nasgb.org/
Рехабилитация и социална интеграция на слепоглухите и тяхната равнопоставеност в
обществото.
Организации на хора с увредено зрение
Съюз на слепите в България
ssb-bg.net/
Съюзът на слепите в България /ССБ/ е сдружение с нестопанска цел за защита на
специфичните права и интереси на слепите граждани и тяхната интеграция в обществото.
Организацията обединява няколко десетки хиляди граждани със загубена работоспособност
над 71% поради увредено зрение.
Структурата на ССБ включва 113 първични съюзни организации, обединени в 16 районни
организации в различни населени места в страната. Организацията работи активно в следните
направления: правозащитна дейност; рехабилитация и технически помощни средства;
образование; трудова реализация и достъп до информация; културна и спортно-туристическа
дейност
Национално читалище «Луи Брайл
www.nllb.bg/
Основано е на 29 април 1928 г. Читалището представлява национална брайлова библиотека,
която разпространява книги в цялата страна. Периодично организира срещи на своите членове с
известни писатели, певци и музиканти.
Дейности: ВИГ Веселите момчета; Вокална група Люлин; Дует Родолюбие; Обучение по
английски език, немски език, есперанто; Компютърно обучение; Издателска дейност; библиотека.
Членството в читалището е свободно за всички граждани (български и чужди), независимо
дали са слепи или не.
Фондация «Хоризонти»
http://horizonti.bg/news
Фондация "Хоризонти" е създадена през 1995 г. от група студенти и специалисти с нарушено
зрение. Основните цели на организацията са да защитава интересите на незрящите хора, като
подпомага тяхната социална интеграция и реадаптация, образование и обучение, достъп до
информация, общуване, професионална и личностна реализация,преквалификация, достъпна
среда и др.
Мисията на организацията се състои в това да работи за равнопоставеност, гражданско участие и
пълноценно социално включване на хората със зрителни увреждания в структурите на обществото.
Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца
Организацията оказва всестранна помощ за подобряване и развитие на всички области от
обучението на зрително затруднените деца вкъщи, масовите и специалните училища, съдейства за
ранното обучение и рехабилитация на зрително затруднените деца и в обикновените
предучилищни заведения; да помага за обединяването на родителите и предлага разнообразни
форми на тяхното системно подпомагане като равноправни участници във възпитателния процес;
подпомага Министерството на образованието и науката в неговата образователна политика спрямо
зрително затруднените деца.
Национално сдружение на слепите предприемачи
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nedev.nedko@gmail.com
Обучение, професионално ориентиране и социална рехабилитация на слепи граждани;
консултации и съдействие при стартиране на собствен бизнес; разработване и изпълнение на
проекти в полза на незрящите
Фондация "Очи на четири лапи
http://www.e4p-bg.com/
Създаване и поддържане на училище за кучета – водачи
Фондация "Рехабилитация на слепи"
http://www.rehblind.org/
Фондацията подпомага рехабилитацията на слепи и хора с увредено зрение в България
извън програмите на Съюза на слепите в България и на държавните институции. Нейните
членове и сътрудници осигуряват финансова подкрепа на новоразкрити Центрове за
основна и професионална рехабилитация и други структурни звена за рехабилитация на
слепи и слабовиждащи.
Сред по-важните цели на организацията са:
• Подпомагане снабдяването на слепите и слабовиждащите със специални
технически средства за бита, обучението и професионална дейност.
• Стимулиране разработването на специални рехабилитационни програми,
литература, учебни помагала и научно приложни изследвания.
• Подпомагане рехабилитацията на лица с тежки зрителни увреждания от всички
възрасти чрез разнообразни форми и подготовка на техните близки за пълноценно участие
в рехабилитационния процес.
• Полагане на грижи за рехабилитацията на слепи и слабовиждащи с множество
увреждания.
Национална потребителна кооперация на слепите в България
http://www.npksb.com/-_5.html
Кооперацията постига своите цели и задачи, като:
1. Трудоустроява на щатни бройки с цел пенсиониране и материално стимулиране членкооператори със зрителни увреждания;
2. Полага грижи за увеличаване броя на членовете и на дяловото им участие;
3. Кооперацията може да участва в изграждането на междукооперативни предприятия и
сдружения и да осъществява интеграционни връзки с други стопански субекти, като
запазва своята икономическа и юридическа самостоятелност;
4. Съдейства за прилагането на практика на международните кооперативни принципи и
ценности;
5. Поддържа връзки със сродни чуждестранни кооперации, организации и международни
съюзи;
6. Работи за развитието на единния кооперативен пазар;
За постигане на целите и задачите, Кооперацията осъществява следния предмет на дейност;
1. Развива дейности за защита, социална рехабилитация във всичките й форми за
интеграция на членовете си;
2. Търговия на едро и дребно с доставени или произведени от Кооперацията всякакъв
вид стоки в страната и чужбина, извършва всякакъв вид услуги и дейности, с изключение
на забранените от закона.
Организации на / за хора с проблеми в развитието и психични нарушения
ЕГИДА
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http://www.egida.hit.bg/main3bg.htm
ЕГИДА е неправителствена организация за помощ на хора с интелектуални и физически
увреждания. Тя е независима, неполитическа и обединява родители, роднини и приятели на хора
с интелектуални увреждания и специалисти, работещи по проблемите на хората с увреждания.
ЕГИДА е основана през 1994 г. като клон на Националната асоциация за подкрепа на хората с
психични проблеми. През 2000 г. е регистрирана като независимо юридическо лице – Организация
с нестопанска цел ,,ЕГИДА”. Член е на Българската асоциация на лицата с интелектуални
затруднения (БАЛИЗ) и Inclusion International.
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ
Мисията на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е да отстоява правата на
хората с интелектуални затруднения, недискриминация и достоен живот чрез гарантиране на
достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост за тях.
БАЛИЗ следва мисията си като:
лобира за интересите на хората с интелектуални затруднения и техните семейства пред
държавните институции, местните власти и международната общност.
участва активно в подобряване и модернизация на социалната работа в институциите за
настаняване на хора с интелектуални затруднения, за да бъдат гарантирани техните
основни човешки права.
разширява своята мрежа от семейно-консултативни центрове в общността, които са
алтернатива на социалната изолация на хората с интелектуални затруднения и близките
им.
работи за включващо обучение и осъществява интеграция на деца с интелектуални
затруднения в общо-образователните училища.
търси и прилага нови практики на социални услуги в общността, съобразени с
индивидуалните потребности на лицата с интелектуални затруднения.
Българската психиатрична асоциация (БПА)
www.bpabg.com/
БПА е основана през 1992 г. в отговор на потребността да бъде променен образът на
психиатрията като средство за тотален контрол върху психичния живот на хората.
Главните цели на БПА, както са заявени в нейния Устав са:
• Да постигне общото при запазване на различията в името на чистотата и престижа на
психиатричната професия, за благото на членовете си и на всички граждани;
• Да съдейства за подобряване на психичното здраве на българските граждани и за
усъвършенстване на психично-здравната помощ;
• Да съдейства за свободно и достойно упражняване на психиатричната професия.
Наред с това БПА поощрява въвеждането и изисква прилагането на високи професионални
стандарти в лечебната, обучителна, изследователска и другите професионални дейности. Тя се
стреми към утвърждаване на принципите на международни организации като ООН и техните
специализирани органи, на Световната медицинска асоциация и на Световната психиатрична
асоциация относно човешките права, медицинската етика и стандартите на психиатричната
професия.
Асоциация "Аутизъм"
www.autism-bg.hit.bg/
Асоциаця Аутизъм е основана през месец май 2003 г. от родители на деца и младежи с
аутистични растройства като организация с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност. Основната й цел е да защити социалните и граждански права на
деца и младежи със специални нужди (генерализирано разстройство на психическото развитие и
разстройства от аутистичния спектър) и на техните семейства, да помогне за преодоляване на
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социалната изолация и ефективна социална интеграция на такива деца и младежи, да даде
гласност на техните проблеми.
Основните дейности, които Асоциацията възнамерява да развива, включват разкриване на
Ресурсни центрове за деца и младежи със специални нужди, организиране на ежедневни
занимания и специализирано обучение, провеждане на специализирано обучение за родители,
членове на семействата, възпитатели и преподаватели на деца и младежи с разстройства от
аутистичния спектър, мобилизиране на вниманието на държавата, неправителствените
организации и гражданското общество към проблемите на децата и юношите с разстройстве от
аутистичния спектър.
Фондация "Eвропея"
www.evropea.com
Фондация "Eвропея" e неправителствена организация, чиято мисия е да активизира
общественото внимание към хората, страдащи от паническо разстройство, депресия, както и
други тревожни и ментални разстройства, ограничаващи свободата на избор, както личния и
социален живот на преживяващия ги.
"Eвропея" се стреми да помогне за социалната интеграция и личностна реализация на хора,
които вследствие на заболяване, инцидент, вродена физическа увреда или преживян стрес,
изпитват временно или постоянно затруднение да напускат домовете си без чужда помощ.
Асоциация Дислексия – България
http://www.dyslexia-bg.org/
Цели на организацията:
• Усъвършенстване подготовката на българските учители, логопеди и психолози;
• Развитие и усъвършенстване на учебната среда;
• Подпомагане на институции, оргнизации, общности за по-пълното интегрилране на
хората, засегнати от дислексия;
• Дейтности, насочени към деца, учащи, младежи и възрастни с цел преодоляване на
затрудненията, предизвикани от дислексията
Фондация С-ИВВЕНА
http://s-ivvena.com
Основни дейности организацията:
• - Разкриване и поддържане на центрове за лица с комуникативни, емоционални и
поведенчески нарушения;
• - Диагностика, превенция, корекция, терапия на лица с езико-говорни, поведенчески и
емоционални нарушения;
• - Разкриване на специализирани клиники, логопедични и терапевтични кабинети,
информационни центрове, клубове за контакти и работа с лица с комуникативни
нарушения;
• - Разработване на образователни програми, управление и финансиране на собствени
контакти и програми, участие във вътрешни и международни проекти и програми;
• - Обучение – специализирани курсове за специалисти и родители по проблемите на
лицата с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства;
• - Осигуряване на подходяща научна литература, свързана с проблемите на тези лица;
• - Повишаване на професионалната квалификация на специалисти, работещи в сферата
на комуникативните нарушения чрез организниране и провеждане на специализирани
курсове и обучения;
• - Разработка и производство на методически материали за лечение и корекция, внос и
разпространение на методически пособия и разработка на софтуерни продукти за
обучение на лица с комуникативни нарушения;
Национален център по наркомании
http://www.ncn-bg.org/

11

Центърът осъществява функциите на
• Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата
и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с
превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на
здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от
наркотични вещества;
• Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица,
злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
• Експертен орган в областта на наркоманиите;
• Национален фокусен център;
• Представителство на Република България в обединената европейска информационна
система в областта на наркотиците и наркоманиите
Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес”
http://zavisimostite.com/
Асоциацията възниква като неформално обединение на зависими от психоактивни вещества,
успели да намерят път обратно към нормалния живот.
На основата на личния опит членовете на асоциацията си поставят за цел да работят за
преодоляване на трудностите при комуникацията (или по-скоро липсата на комуникация) между
зависимия, институциите и различните групи за взаимопомощ.
Приоритети:
• Иницииране на обществени дебати и диалог с институциите във връзка с
проблемите на зависимостите в България.
• Подпомагане подобряването на нормативната уредба в тази сфера
• Информиране на обществото по въпросите, отнасящи се до зависимостите.
• Осъществяваме първична превенция в училища, сред малцинствени групи и хора с
рисково поведение.
• Разработване на програми за терапевтични групи за лица, лишени от свобода.
• Консултиране на употребяващи или зависими към психоактивни вещества или
алкохол, както и техните родители, семейства и близки.
• Разработваме рехабилитационни програми за лица с психични заболявания и лица
със зависимости и др.
Доброволни сдружения, родителски асоциации, благотворителни организации, социални
мрежа
Асоциация „И нас ни има”
http://specialchildren.all.bg/
Основни цели на организацията:
• Да съдейства за защита на социалните и граждански права на децата и младежите,
страдащи от различни физически и ментални увреждания.
• Да подпомага и създава условия за ефективна социална интеграция на тези деца и
младежи, преодоляването на тяхната социална изолация с оглед на пълноценна личностна
реализация.
• Да подпомага и осигурява обмен на информация за социалните практики в тази област.
• Да популяризира проблемите на децата и младежите с физически и ментални увреждания
сред обществото и да стимулира държавните органи за създаването на адекватна
нормативна база, гарантираща правата им и др.
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Фондация Карин Дом
http://karindom.org
Карин дом подпомага социалната интеграция на деца със специални нужди и техните
семейства чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото
съзнание.
Цели на организацията
• Да предлага качествено обслужване на деца със специални нужди за предотвратяване
изоставянето им в домове от родителите им;
• Да подпомага тяхното успешно интегриране в обществото.
• Да разпространява добрата практика чрез обучения и консултации на родители и
специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се
към международните стандарти.
Карин Дом работи с деца от току-що родени до 18-годишна възраст с физически увреждания,
умствени отклонения, сензорни проблеми, поведенчески проблеми, хиперактивност, аутизъм,
множествени увреждания, затруднения в обучението.
Годишно между 140 и 150 деца получават консултации, физиотерапия и участват в специални
занимания, художествени и музикални сесии, плуване, интегрирани дейности с други деца,
както в центъра, така и извън Карин Дом.
Екип от специалисти (физиотерапевти, логопеди, специални педагози, психолози, социален
работник, педиатър) работят с децата в Центъра, посещават училища и детски градини и
извършват домашни посещения.
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
http://www.ardusbg.com/
Сдружението е учредено на 23 февруари 1992 г. в гр. София. Възникването му е резултат от
увеличаващите се потребности на родители на деца с увреден слух да споделят своите проблеми
и да търсят нови начини и подходи за интеграцията на децата си сред останалите деца от техните
възрастови групи. Основната част от дейностите, които сдружението осъществява, са насочени
към подпомагането на децата и техните семейства чрез рехабилитация на слуха и говора,
организирането на обучения, посещения на културни мероприятия, стимулиране на децата към
посещения в масовите училища с цел по-бързата им и лесна интеграция.
През 1993 г. българската асоциация е приета за асоцииран член на Европейската федерация
на родителите на деца с увреден слух (FEPEDA) и участва в ежегодните й сбирки.
Асоциация на родители на деца с епилепсия
http://www.frde.org/
Водещ мотив за създаването на Асоциация на родители на деца с епилепсия е
преодоляването на негативните последици от заболяването и интеграцията на децата,
младежите и лицата с епилепсия в обществото.
Заболяването все още не е познато добре и предизвиква страх и неразбиране. Това е основна
причина децата да не посещават детски градини и масовите училища, младите хора да не си
намират работа. Тези фактори оказват влияние върху развитието и нормалната комуникация,
което от своя страна води до скриване на болестта, за да бъдат избягнати тези последствия. Ето
защо една от важните цели на АРДЕ е преодоляване на стигмата от заболяването и интеграцията
на болните от епилепсия, както и тяхното лечение.
Организацията през годините на своето съществуване участва много активно в промяна на
законодателството в частта касаеща хората с увреждания. За преодоляване на изолационните
практики през 2005 г . започна образователна програма в училищата и в социалните
специалности на СУ”Св.Климент Охридски”
Понастоящем АРДЕ обхваща 847 семейства от цялата страна и непрекъснато се разраства.
Фондация "Деца с проблеми в развитието"
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http://www.dpkids.org/
Фондацията е създадена през 2006 г. Нейни основатели са родители на деца с проблеми,
които познават трудностите в тяхното отглеждане, възпитание и лечение и имат желание да
помогнат на други семейства с деца с детска церебрална парализа, аутизъм, епилептични
синдроми, различни интелектуални и поведенчески затруднения и др.
Основните цели:
 информираност на родителите относно възможностите за лечение и рехабилитация.
 оказване на морална и материална подкрепа на нуждаещите се.
 подпомагане интегрирането на децата с цел нормалното им развитие.
Краткосрочни цели на фондацията:
 Изграждане на център за активна рехабилитация, терапевтични дейности и грижи за деца с
проблеми в развитието
 Създаване на информационен отдел, като част от центъра, с база данни съдържаща
разнообразна информация относно рехабилитацията и лечението на деца с проблеми в
развитието в България и чужбина.
Дългосрочни цели на фондацията:
 Създаване на център за ранно диагностициране на деца с проблеми в развитието;
 Създаване на детска градина и училище по метода Монтесори, оборудвани според найновите постижения със зали за рехабилитация, плувен басейн и т.н., където деца с
проблеми в развитието и деца без здравословни проблеми ще растат заедно.
 Учредяване на клуб за донори - водещи български и международни компании
Асоциация на родители на деца с церебрална парализа и на деца с вродени, придобити и
наследствени увреждания
http://roditelite.hit.bg/index_files/page0001.htm
Организацията е учредена през декември 1999 г. и е член на Обществения съвет за
рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания към Община Варна.
Нейна основна цел е да осигури благоприятна среда за превенция, ранна диагностика и
идентификация, адекватно и добро лечение и рехабилитация, обучение, интегрирано
образование, социална и професионална реализация и подобряване на качеството на живот на
децата с церебрална парализа и деца с вродени, придобити или наследствени увреждания, както и
за техните семейства.
Членовете на Асоциацията наброяват почти 200 родители на деца с различни заболявания,
причиняващи трайни и необратими увреждания: епилепсия, прогресивна мускулна дистрофия,
детска шизофрения, Синдром на Даун, аутизъм, както и детска церебрална парализа.
Асоциацията организира летни училища за деца с увреждания; провежда обучения за желаещи по
арт-терапия, трудова терапия; осъществява дейности по програма на Каунтърпарт Интернешънъл
– България за създаване и управление на социално предприятие.
Експертите на Асоциацията са разработили свои собствени методи за хипотерапия,
хидротерапия, арт-терапия и трудова терапия.
Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун
http://www.downsyndromebg.com/en/about
Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун е организация, създадена с цел да
подпомага родителите на деца със синдрома в отглеждането и възпитанието им и да съдейства за
успешната им социална адаптация и интеграция в обществото.
В приоритетите на организацията са: оказване на помощ и подкрепа на родителите още от
раждането на детето и запознаването им със съвременните постижения в преодоляването на
ограниченията, налагани от синдрома с цел намаляване на случаите на изоставяне в домове за
медико-социални грижи; подпомагане при намирането на специалисти – лекари, физиотерапевти,
педагози и логопеди; подпомагане при приемане в масовите детски заведения и училища;
съдействие и подкрепа за успешната реализация в обществото на младежите и хората със
Синдром на Даун – намиране на подходяща работа и участие в обществения живот.
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Организацията има за цел да се бори за разрушаване на негативните стереотипи за хората със
синдром на Даун и за подобряване на отношението и приемането им от обществото, както и за
изграждане на техния позитивен образ чрез информация за техния реален потенциал за развитие,
способности, таланти, успехи и постижения, за техните уникални човешки качества.
В по-общ план цел на сдружението е съвместно с други заинтересовани организации да
способства за изграждането и развитието на държавна система за ранна помощ и обучение на
децата със специални образователни потребности, както и за формирането на толерантно
отношение към хората със специални нужди.
Сдружение „Майки срещу дрогата”
http://antidrugbg.com/
Сдружение «Майки срещу дрогата» се явява резултат на естествена, наболяла потребност от
обединение на пострадали семейства, които искат да помогнат на други родители, за да избегнат
грешки и да помогнат на децата си.
Цели на организацията:
• с обединените сили на майки, бащи и близки на зависими деца, както и на съмишленици,
да се бори за спасяването на децата в Пловдив;
• да обогатява културата на гражданите по този въпрос,
• да работи за промяна на държавната политика в тази сфера

Вид подход + финансиране
До началото на 90-те хората с увреждания в България се считат предимно за
медицински случаи и пасивни реципиенти на грижи и социални помощи. Шансовете им
да дадат своя принос за обществото, личностното им развитие и професионалната
реализация почти не се вземат под внимание.
Понастоящем Агенцията по заетостта съвместно с МТСП провеждат програми за хора
с увреждания, които подкрепят търсенето на пазара на труда. Съществуващите
социалноосигурителни системи и облекченията за специализираните предприятия са
причина за това, че се предпочита заетост на подкрепени работни места, обикновено
управлявани от хора без увреждания (Съществуват 91 специализирани предприятия, в
които работят 14 572 хора с увреждания).
Значителното финансиране, което се отпуска за работодателите в обичайна работна
среда, не е адаптирано към потребностите на отделните кандидати за работа, които
значително намалява неговата значимост, ефективност и ефикасност. Въпреки че
службите по заетостта се обявяват в подкрепа на интегрираната заетост, липсата на
достъпност и индивидуална подкрепа на работното място все още превръща хората с
увреждания в аутсайдери на отворения пазар на труда.
Все пак се наблюдава очевидна промяна на правителствените институции и агенции
към въвеждане на по-ефективни механизми за осигуряване на реална заетост за хората с
увреждания. Като цяло има положителна тенденция от изплащане на социални помощи
към осигуряване на трудова заетост.
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II.2 Статистически данни
Области в България с най-ниска и на-висока честота на инвалидизация (данни за 2009
г.)

∗

Общи бележки
Като цяло не е много голям броят на документите, изследващи уврежданията в
България. Едва през 2001 г. данните от Националното преброяване включват
уврежданията като показател във формулярите за събиране на данни. Намирането на
статистически данни за броя на хора с увреждания по видове увреждания обаче не е
лесна задача, тъй като актуализирани данни (ако има такива) по категории увреждания
не са били публикувани за широката общественост и често са предмет на ограничения
поради изисквания за конфиденциалност.
Брой по категории
Налични данни за трудова заетост по категории
Регистрираните търсещи работа са най-вече хора с т.нар. "често срещани
заболявания" и загубена трудоспособност до 50-70%. Те до голяма степен са запазили
трудоспособността си, което им дава възможност по-лесно да намерят работа, освен
такава, свързана с тежко физическо усилие. Тези хора имат по-големи шансове за успех
на пазара на труда.
Хората с физически увреждания са около 20% от общия брой регистрирани
безработни с увреждания. Те трудно могат да получат предложение за подходяща
работа, и много често не са в състояние да започнат работа поради липса на достъпна
среда.
∗

Информацията от Бюлетин 10 на Националния център за здравна информация “Инвалидност в Република
България през периода 2001-2009”
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Делът на хората с интелектуални и умствени увреждания, регистрирани като
търсещи работа, е около 11%. Техните шансове за работа са нищожни. Работодателите
отказват да ги наемат и единственият им шанс остават специализираните предприятия
и/или надомна работа.
Хората със сензорни увреждания са около 9% в групата на регистрираните безработни
с увреждания и техните шансове за работа са много малки.
Общо в България има близо 17000 души с тежки зрителни увреждания, от тях само
10% имат работа. Диаграмите и таблиците по-долу предоставят повече статистически
данни.
Основно увреждане по заболявания (МКБ-10) и загуба на трудоспособност (през 2009 г.)∗

∗

Информацията от Бюлетин 10 на Националния център за здравна информация “Инвалидност в Република
България през периода 2001-2009”
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Лица с увреждания по класове болести на МКБ-10 през 2009 г.∗

Отпуснати средства
Пенсията за инвалидност е основният източник на средства за съществуване на 72%
от хората с увреждания.
Основните източници на финансиране на дейности, свързани с изпълнението на
националната Стратегия и програми, насочени към мерки за приобщаване и повишаване
на заетостта на хората с увреждания, е държавният бюджет и общинските бюджети. Найголемият допълнителен източник на финансиране за тези политики са структурните
фондове на ЕС, чрез своите съответни оперативни програми - Развитие на човешките
ресурси, Регионалното развитие, Конкурентоспособност и др. През 2010 г. според
Националния план за действие по заетостта са изразходвани 6 857 973 лева (3 506 426
евро) за осигуряване на заетост на 2362 лица по трудови договори.
От тези средства 1 805 017 лева са предвидени за осигуряване на заетост на млади
хора с увреждания, включително войници с увреждания (до 29-годишна възраст). До
края на 2010 г. над 1080 хора с увреждания от тази група са наети на работа на
новосъздадени работни места.
Няма налични публични данни относно общите средства, осигурени по конкретните
програми.
Национални координиращи органи
Народното събрание – Комисията по труда и социалната политика – е водеща по
отношение на приемането, промяната или отмяната на законите, свързани със заетостта
∗

Информацията от Бюлетин 10 на Националния център за здравна информация “Инвалидност в Република
България през периода 2001-2009”
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и интеграцията на хората с увреждания.
www.parliament.bg/en/parliamentarycommittees/members/231
Министерски съвет – определя държавната политика за социалната интеграция на
хората с увреждания. www.government.bg
Министерство на труда и социалната политика – разработва, провежда и
координира държавната политика в областта на заетостта и професионалното обучение
на безработни и заети лица със специфични възможности. Освен това Министерството на
труда и социалната политика пряко организира, координира и участва в разработването
на Националния план за действие по заетостта и следи за неговото изпълнение,
разработва финансови разчети и бюджети за осъществяване на политиката в своята
област. Министерството следи за изпълнението на дейностите и мерките свързани със
заетостта на хората с увреждания във времето във взаимодействие с останалите
ведомства и организации и управлява разполагаемите ресурси за реализацията им.
www.mlsp.government.bg
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския
съвет е създаден през 2005 г. със Закона за социална интеграция на хората с увреждания
и има за цел да координира сътрудничеството на съответните институции и организации
при изработването и провеждането на държавната политика в областта на интеграцията
на хората с увреждания. Неговите основни функции са:
• подкрепа и помощ във формулирането и изпълнението на политиките за интеграция
на хората с увреждания;
• изследвания и анализ на потребностите, свързани с интеграцията на хората с
увреждания, и предложения към Парламента за промени в политиката по отношение на
подобряването на социалната и икономическата ефективност на този процес;
• дискусии и приемане на становища, свързани с изготвянето на законодателни
документи в областта на интеграцията на хората с увреждания;
• насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между държавните, общинските,
обществените и стопанските органи и неправителствените организации на хора и за хора
с увреждания в подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с
увреждания. www.saveti.government.bg/web/cc_11/1
Агенцията за хората с увреждания има следните компетентности:
• създаване и поддържане на информационна база данни за хората с увреждания;
• водене на регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с
увреждания;
- разработване на програми и финансиране на проекти за стимулиране на
стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанското развитие в интерес на
хората с увреждания;
• разработване на програми и финансиране на проекти за рехабилитация и социална
интеграция на хората с увреждания; финансиране на целеви проекти, свързани със
специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
• предоставяне на средства на работодатели по чл. 25 от Закона за социалната
интеграция на хората с увреждания. http://ahu.mlsp.government.bg/
Националната агенция по заетостта - реализира програми, проекти и други
насърчителни действия, включително с национално и международно финансиране. Под
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нейно наблюдение се осъществява основната част от услугите по информиране и
посредничество за намиране на работа и квалификация на безработни.
www.az.government.bg
Агенцията за социално подпомагане - извършва социална оценка на
индивидуалните потребности на хората с увреждания, на техните възможности за
интеграция в обществения живот, включително възможностите за трудова заетост,
квалификация и преквалификация. www.asp.government.bg
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – осъществява контрол по
спазването на националното трудово законодателство, включително мерките в областта
на насърчаване на заетостта. www.gli.government.bg
Националният съвет за тристранно сътрудничество е органът, създаден с цел
синхронизиране на политиките на държавните и недържавните субекти на пазара на
труда. Неговата роля е представителството на интересите на работодателите и
синдикатите и осигуряването на социалната приемливост на предприеманите действия.
www.saveti.government.bg/web/cc_13/1
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията –
създава условия за достъп на хората с увреждания до транспортни и комуникационни
услуги чрез разработване и контрол на съответните нормативни актове и стандарти.
www.mtitc.government.bg
Министерството на регионалното развитие и благоустройството – създава условия
за достъпна среда (включително и архитектурна среда), като разработва необходимите
нормативни
актове,
правила
и
пр.
и
контролира
изпълнението
им.
www.mrrb.government.bg
Национален осигурителен институт - управлява държавното обществено
осигуряване, събира социалноосигурителните вноски, определя размера, администрира
и изплаща паричните обезщетенията за безработица, регистрира трудовите договори и
техните изменения. www.nssi.bg
Демографски профили
От хората с увреждания 51% от мъжете и 49% от жените са с ниско образование (до
основно). Със средно образование са 43% от мъжете и 42% от жените. Съответните
стойности за хора с увреждания, завършили висши учебни заведения, са 6% (мъже) и
близо 10% (жени).
Около 10% от хората с увреждания живеят сами, 30% с друго лице, а близо 60%
живеят с повече лица.
Таблиците и диаграмите∗ по-долу предоставят повече статистически данни за хората
с увреждания в България.

∗

Информацията от Бюлетин 10 на Националния център за здравна информация “Инвалидност в Република
България през периода 2001-2009”
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Лица с медицински установени увреждания по възраст, пол и тежест на
увреждането през 2009 г.
Загуба на трудоспособност
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Научноизследователска дейност + политически ресурси
Вътрешните проучвания са малко на брой, поне що се отнася до тези, които са
публично достъпни. По-голямата част от резултатите от научните изследвания идват от
международно финансирани източници. Вероятно слабият интерес на местните
научноизследователски институти към изучаване на уврежданията от социална гледна
точка, включително трудовата заетост, през последното десетилетие може да се обясни
с недостатъчното финансиране от страна на държавните органи. Проведени са редица
проучвания, финансирани от частни донори, но за съжаление без от това да произтичат
почти никакви действия.
През 2004 г. е публикуван доклад в резултат на изследвания на Европейската група за
изследвания и прогнози по различни аспекти на националната политика в областта на
уврежданията „Хората с увреждания и техните права в Европейския съюз: България и
нейните „невидими” граждани”. Според този доклад хората с увреждания в България не
са били включени в отворения пазар на труда и политиките по заетостта са повлияли
положително на онези хора с увреждания, които са нямали тежки проблеми с достъпа
или трудности при изпълнение на ежедневните дейности.
През 2005 г. Националният статистически институт извършва Проучване на
уврежданията (в рамките на проект на EUROSTAT) за определяне на здравния и
социалния статус на хората с увреждания в България и възможностите за тяхното
интегриране, но се въздържа да даде политически препоръки.
Също така през 2006 г. институтът „Отворено общество” в сътрудничество с
Българската асоциация на хората с интелектуални затруднения провежда изследване на
достъпа до образование и заетост на хората с умствени затруднения. Последвалият
доклад, който разкрива почти 100% безработица сред целевата група, съдържа 36
препоръки към политиците.
През 2007 г. Центърът за международна рехабилитация извършва задълбочено
изследване, обхващащо 14 европейски страни, включително България (публикация
„Международен мониторинг на правата на хората с увреждания 2007” The International
Disability Rights Monitor 2007’). Прави се преглед на политиките по заетостта в България
от 2000 г. и програмите, изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика
и Националната агенция по заетостта. Като отбелязва усилията за засилване на
конкурентоспособността на хората с увреждания на пазара на труда докладът изтъква, че
за 72% от хората с увреждания в България пенсията за инвалидност е единственият
източник на приходи; 38% получават социални предимно парични помощи, 6% имат личен
асистент, а други 4 % се възползват от бюрата за социални услуги.
Последните изследвания на Агенцията за хора с увреждания „Анализ на състоянието
на хората с увреждания в България” разкрива причините за все още незадоволителното
ниво на заетост на хората с увреждания:
- социална изолация и липса на мотивация: целевите групи изразяват
мнението, че политиките по заетостта по отношение на хората с увреждания не са
достатъчно гъвкави; доверието в ефективността на службите по заетостта е ниска,
ето защо само една малка част от безработните лица с увреждания са
регистрирани; хората с увреждания считат, че работодателите не спазват
разпоредбите и решенията на регионалните и Националната експертна лекарска
комисия, по-голямата част от лицата с увреждания считат, че ключов фактор за
успешна работа е волята и способността на работодателя да адаптира работната
среда според потребността на конкретното лице с увреждане;
- неадекватно отношение на работодателите към целевата група:
информацията, постъпваща в службите по заетостта, показва че работодателите
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формално определят работни места за хора с увреждания, но в действителност ги
назначават неохотно. Обикновено тези работни места са заети от хора без
увреждания, защото когато кандидатстват за тях хората с увреждания се сблъскват
с нереалистичните изисквания на работодателите. За съжаление този процес се
задълбочава в контекста на настоящата икономическа криза;
- недостъпно работно място: един от най-сериозните проблеми за хората с
увреждания е осигуряването на достъпна работна среда. Адекватно решение все
още не е намерено. Създадена е адекватна нормативна база, въведени са
специфични изисквания и редица наредби с технически норми за проектиране,
като например изисквания за изграждане на достъпна среда в градските райони,
регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали, поставяне на
светофари на кръстовища, разположени на достъпни маршрути, звукови сигнали
за светофарната уредба, и т.н.Приети са редица правни разпоредби за осигуряване
на физическия достъп до работното място, жилището, административни и
културни сгради и др. Въпреки това реалното изпълнение на тези разпоредби все
още не е факт поради липсата на финансови ресурси и активен контрол по
изпълнение на задълженията от страна на местните власти, окръжните съвети,
държавните агенции и т.н.;
- липса на подходяща работна среда, пригодена към специфичните
потребности на хората с увреждания: една от причините за слабото участие на
хората с увреждания в пазара на труда е нежеланието на работодателите да
направят допълнителни разходи за осигуряване на адекватна работна среда,
съответстваща на функционалните възможности на лицето с увреждане.
Понастоящем само в Закона за социалната интеграция на хората с увреждания са
предвидени определени мерки за финансово подпомагане на работодателите за
приспособяване на работните места според потребностите на служителите с
увреждания;
- слаба обществена осведоменост: правилното отношение на обществото към
хората с увреждания е важна предпоставка за тяхното успешно приобщаване.
Широката общественост все още е доминирана от погрешни представи и за
съжаление безразличие и негативизъм. Това налага въвеждането на дългосрочни
стратегии за справяне с тези „субективни” бариери и за промяна на стереотипите
във възприемането на уврежданията. Много важен момент в този подход е, че
хората с увреждания са представени като носители на положителни роли и като
равнопоставени граждани в едно демократично общество. Кампанията за промяна
на обществените нагласи трябва да върви ръка в ръка с разрешаването на всички
концептуални проблеми, свързани с уврежданията;
- ниска квалификация на хората с увреждания: структурна характеристика на
тази група е преобладаващият дял на хора без професионални квалификации.
Техният дял от общия брой на безработни с увреждания през 2007 г. е 50,9%,
следван от безработни с ниска квалификация (25,4%), и накрая, квалифицирани
професионалисти - 23,7%. Професионалното обучение на хората с увреждания се
провежда масово в специалните училища или в малкото специализирани центрове
за обучение на деца с визуални или слухови увреждания, където изборът на
професия е много ограничен. Хората с трайно намалена работоспособност
получават професионална преквалификация предимно в специализираните
предприятия и кооперации, където работят, и обикновено тя не съответства на
изискванията на трудовия пазар. Законът предвижда отпускане на средства за
професионална квалификация и преквалификация на наетите работници, но
работодателите рядко се възползват от тази възможност - само при положение, че
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наетият работник отговаря на изискванията им и имат намерение да го задържат
за относително дълъг период на работа.
Публични / Частни
Организациите и институциите, предоставящи услуги на хората с увреждания, са
предимно обществени. Няма данни за частни служби.
Независим живот (включена в прегледа на организациите по-горе).
Центърът за независим живот – София (ЦНЖ) е нестопанска организация за хора с
увреждания. Тя функционира в България от 1995 г. и активно защитава ценностите на
независимия живот и моделите на социално приобщаване.
Съгласно проучването на НСИ в рамките на споменатия по-горе проект на EUROSTAT
във връзка със степента на увреждане, 20% имат много ограничени възможности за
независим живот в ежедневието си, 43% изпитват определени трудности при
упражняване на уменията за автономен живот, а 37% нямат такива.
В тази връзка 27% получават помощ от другите, но само 22% считат, че тази помощ е
достатъчна.

III. Национални консултантски услуги по заетостта
III.1 Обхват на консултантските услуги
Публични
Общото наблюдение е, че консултантските услуги по заетостта сега са в процес на
развитие. Те представляват в момента много актуален въпрос от дневния ред на
Министерството на труда и социалната политика. Предоставянето на трудово
посредничество и консултации е сред мерките от Дългосрочната стратегия за заетост на
хората с увреждания за 2011 – 2020 г., приета от Министерския съвет. До края на май
2011 г. в 105 регионални Бюра по труда и 145 местни клона на Националната агенция по
заетостта трябва да бъдат назначени 250 медиатори-консултанти в рамките на ОП
„Човешки ресурси”. Тази мярка е насочена към увеличаване на възможностите на
Националната агенция по заетостта по отношение на търсенето на работа за хора с
увреждания и за установяване на контакти с бизнес партньори за осигуряване на заетост
на хората с увреждания.
Частни
Няма данни за наличие на частни услуги за трудово консултиране на хората с
увреждания.
Обществени / Доброволни
Съществуват множество НПО, които твърдят, че предоставят консултантски услуги на
хора с увреждания по отношение търсенето на работа, правни съвети, финансова помощ
и информационен достъп. Трудно е да се прецени степента на тяхната активност. По
принцип като се има предвид ниския процент на заетост сред лицата с увреждания, може
да се предположи, че обобщеното ниво на техните усилия е донякъде умерено, без да се
подценява важността на усилията на всеки участник в тази област.
Обикновено консултантските услуги в сферата на заетостта, предоставяни от
доброволни организации, са временни и действат в рамките на ограничен период на
финансиране по европейска или национална програма.
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Самозастъпничество
Някои организации на хората с увреждания подемат инициативи, свързани с
консултантски услуги и подкрепа при търсенето на работа, напр. чрез местни или
европейски проекти. Една от най-активните в областта е фондацията „Хоризонти”, която
е нестопанска организация, създадена с цел оказване на подкрепа на хората със
зрителни нарушения в образованието и професионалното развитие. Така наскоро в
София бе открита специализирана агенция по заетостта за хората с увредено зрение в
рамките на проект на фондация „Хоризонти” за специализирани социални услуги за хора
със зрителни увреждания (с подкрепата на Европейския социален фонд). Друг пример за
самозастъпничество са консултантските услуги и професионалната подкрепа,
предоставяна при поискване от Националното сдружение на слепите предприемачи.
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III.2 Естество на консултантските услуги
Оценка
Досега оценката на хората с увреждания относно създаването на подходящи
възможности за трудова заетост има фрагментарен характер. Докладът IDRM 2007
изтъква като главна законова пречка за приобщаването на хората с увреждания в
България разпоредбите за оценка на увреждането, създадени единствено на базата на
медицинското състояние, без да се отчита нивото на функциониране: акцентът е върху
недъга и невъзможността да се функционира, наречена „загубена работоспособност”.
Още повече, че всички разпоредби относно уврежданията в българското законодателство
се отнасят до „лица с 50% загуба на работоспособност”, удостоверена от Трудовоекспертна лекарска комисия. Не се прилагат специфични сертифицирани инструменти за
социална оценка, а тя се извършва на базата на медицинска експертиза според
разпоредбите на Закона за интеграция на хората с увреждания. Социалната оценка цели
установяване на потребностите от рехабилитация на хората с увреждания, техните
възможности за професионално развитие и социална интеграция. Процесът на социална
оценка обаче не е много ясен и многократно е критикуван за субективния си характер.
Надеждата е тази ситуация да се промени към реално оценяване на способностите и
уменията в недалечно бъдеще. В новата Дългосрочна стратегия за заетост на хората с
увреждания за 2011 – 2020 г. оценката на хората с увреждания според различните
длъжностни профили е сред мерките за предоставяне на подходящи форми на обучение
и трудова заетост.
Допустимост
Не се изисква лиценз за предоставяне на консултантски услуги. Ако обаче дадена
фирма извършва трудово посредничество, тя трябва да е регистрирана към
Националната агенция по заетостта.
Трудоустрояване
През 2010 г. чрез посреднически услуги на Националната агенция по заетостта 2214
хора с увреждания бяха наети на работа чрез местни клонове и регионални служби на
Агенцията. Все пак конкретни услуги за трудоустрояване на хората с увреждания не са
развити.
Подкрепа
Различни мерки в подкрепа на заетостта на хора с увреждания са включени в
конкретни национални програми и стратегически планове. Най-важните от тях, които в
момента са в сила, са представени по-долу.
Национална стратегия за равни възможности на хората с увреждания (20082015 г.)
Цел 1: Създаване на достъпна среда, пригодена според потребностите на хората с
увреждания
- Достъпна среда за хората с увреждания: физически достъп до обществени сгради,
спортни и културни обекти; обучение на проектанти, инвеститори, строители и т.н. за
прилагане на принципите и стандартите за достъпност;
- Достъпен транспорт
- Достъпна информация и комуникации
Цел 2: Промяна на модела на грижа за деца с увреждания - от настаняването им в
специализирани институции към грижи в семейна среда
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Цел 3: Гарантиран достъп за хора с увреждания до качествено образование
Цел 4: Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация
Цел 5: Разширяване на възможностите за заетост на хората с увреждания и тяхното
включване в различни програми с цел намирането на подходяща за тях работа:
- Повишена ефективност на програмите за заетост на национално и местно ниво
- Стимули за работодателите за осигуряване на дългосрочни, качествени работни
места, подобрени услуги, предоставяни от бюрата по труда на работодателите, и
увеличен брой работни места
- Промяна на нагласите на работодателите по отношение на наемането на лица в
неравностойно положение
- Стимули за работодателите за приспособяване на работната среда към
потребностите на хората с увреждания
- Насърчаване на професионалното образование и квалификация на хора с
увреждания
- Независима стопанска дейност и предприемачество на хората с увреждания
- Устойчив модел за развитие на социални предприятия
Цел 6: Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на
алтернативни форми на услуги
Цел 7: Осигуряване на равни възможности за спорт, почивка, туризъм и участие в
културния живот
Цел 8: Повишаване на информираността на обществото за проблемите и
възможностите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи към тях
Основният източник на финансиране на дейностите по изпълнението на Стратегията
е държавният бюджет и общинските бюджети. Допълнителни източници на финансиране
за тези политики са структурните фондове на ЕС, чрез съответните им оперативни
програми - Развитие на човешките ресурси, Регионалното развитие,
Конкурентоспособност, Транспорт и др. и програма ФАР.
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания за периода 20112020 г.
Основна цел: създаване на условия за пълноценна интеграция на хората с
увреждания в нормалния икономически и социален живот на страната.
Оперативни цели:
1. Осигуряване на трудова заетост на безработни лица с увреждания в трудоспособна
възраст с оглед преодоляване на социалната им изолация и гарантиране на
пълноценното им интегриране в обществото;
2. Създаване на предпоставки за водене на самостоятелен, независим живот на
хората с увреждания;
3. Постигане на ефективно социално приобщаване на хората с увреждания чрез
реализацията им на свободния пазар на труда.
Дейности и мерки:
1. Предоставяне на подходящи форми за квалификация и преквалификация:
Анализ на възможностите за заетост на хора с различни увреждания; определяне
на видовете на подходящи трудови дейности за хора с увреждания според техните
възможности, способности и умения; подготовка и изпълнение на обучителни
програми; създаване на обучителни центрове; приспособяване на съществуващите
центрове за осъществяване на адекватен учебен процес; предоставяне на места за
практически дейности; насърчаване на работодателите да провеждат курсове за
квалификация и преквалификация за хора с увреждания; обучение на
работодателите и на служителите за работа с хора с увреждания.
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2. Предоставяне на подходящи форми на заетост: Осъществяването на
стратегическите и оперативните цели на стратегията може да бъде постигнато
чрез въвеждане на три форми на заетост за хората с увреждания: 1) Защитена; 2)
Подкрепена; 3) Независим бизнес на хора с увреждания
1) Мерки за защитена заетост: • Създаване на условия за въвеждане на тази
форма на заетост; • Разработване на механизъм за определяне на икономическите
сектори за защитена заетост; • Разработване на система от стимули за местните
администрации за въвеждане на този вид заетост; • Представяне на тази нова
форма на заетост; • Въвеждане на индивидуален подход при определяне вида на
работа за всяко лице с увреждане.
2) Мерки за подкрепена заетост:
A. Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания: • Анализ
на съществуващата система за подкрепена заетост в специализираните
предприятия и кооперации на хора с увреждания; • Установяване ясни правила за
функциониране на специализирани предприятия и кооперации; • Създаване на
условия за укрепване и засилване на конкурентоспособността на специализираните
предприятия и кооперации; • Развитие на насърчителни механизми за
работодателите на специализираните предприятия и кооперации; • Въвеждане на
индивидуален подход при определяне вида на работа за всяко лице с увреждане.
B. Обичайна/интегрирана заетост: • Въвеждане на квоти за всички
работодатели от обичайна работна среда, включително държавната и общински
администрации; • Увеличаване на ефективността на програмите по заетост на
национално и местно ниво чрез изпълнение на мерки за създаване на трайни
работни места и постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда; •
Стимули за работодателите за предоставяне на дългосрочна, качествена заетост; •
Подобряване и разширяване на услугите, предлагани от бюрата по труда,
включително социални предприятия; • Промяна на нагласите на работодателите по
отношение на наемането на хора в неравностойно положение; • Предоставяне на
допълнителни стимули за работодатели за наемане на хора с увреждания; •
Предоставяне на допълнителни стимули за работодатели за приспособяване на
работната среда спрямо нуждите на хората с увреждания.
C. Надомна и дистанционна форма на заетост: • Създаване на условия за
въвеждане на тази форма на заетост; • Разработване на механизъм за определяне
на икономическите сектори за тази форма на заетост; • Разработване на система
от стимули за работодатели за предоставяне на надомна и дистанционна заетост; •
Повишаване на информираността на обществото за тази форма на заетост; •
Въвеждане на индивидуален подход при определяне вида на работа за всяко лице
с увреждане; • Предоставяне на стимули за хора с увреждания, които практикуват
тази форма на заетост.
3) Самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания: • Анализ на
съществуващите условия за реализиране на самостоятелна стопанска дейност от
хора с увреждания; • Разработване на гъвкава система за стимулиране на
предприемачеството; • Създаване на по-добри условия за стартиране на
самостоятелна стопанска дейност от хора с увреждания; • Създаване на условия за
разширяване на вече стартирала стопанска дейност на хора с увреждания.
3. Осигуряване на достъпна среда:
1) Преодоляване на архитектурните бариери;
2) Достъпен транспорт;
3) Достъпна информационна и комуникативна среда
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4) Трудово посредничество: • Създаване на специализирана трудова медиация
(агенции за трудово посредничество и асистиране) и лицензиране на доставчиците на
заетост;
• Проучване и заснемане на териториална карта за създаване на Национална
информационна банка;
• Осигуряване на стимули на агенциите за трудово посредничество и асистиране;
• Разработване на методология за оценка на възможностите за заетост на хората с
увреждания;
• Провеждане на информационни кампании.
Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания за 2011 г.
Основна цел на програмата:
Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на безработни лица с
увреждания, регистрирани в Бюрата по труда, както и на хора успешно преминали курс
за лечение на наркотична зависимост като предпоставка за преодоляване на социалната
им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.
Непосредствени цели на програмата:
1. Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в
Бюрата по труда, обект на програмата;
2. Повишаване пригодността за заетост чрез осигуряване на обучение на целевата
група на програмата;
3. Повишаване на информираността на обществото за проблемите и възможностите
на целевата група с цел промяна на обществените нагласи и премахване на
стереотипите;
4. Насърчаване на работодателите да наемат безработните от целевите групи на
програмата
5. Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на програмата.
6. Създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората от целевите
групи на програмата.
Целеви групи на програмата:
1. Безработни с увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрата по
труда, като приоритетно се включват лицата от следните групи: хора с над 71% намалена
работоспособност; военноинвалиди (тази група включва безработни военноинвалиди и
пострадали при отбраната на страната с 50% или повече намалена работоспособност);
хора със сензорни увреждания; хора с ментални увреждания
2. Безработни лица, преминали успешно курс на лечение за зависимост към
наркотични вещества (установено с медицинско удостоверение)
Организации, които могат да бъдат работодатели по програмата:
1. Областни и общински администрации, общински предприятия;
2. Дирекции „Социално подпомагане”;
3. Частни и/или държавни предприятия, фирми и други институции, юридически
лица с нестопанска цел, включително организации за и на хората с увреждания;
4. Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания;
5. Бюра по труда.
Компоненти на програмата: 1. Обучение и 2. Заетост
1. Обучението е организирано в съответствие със спецификата на безработните
целеви групи и с потребностите на работодателите от длъжности, които да бъдат
разкрити в рамките на програмата:
- мотивационно обучение за придобиване на умения за активно поведение на пазара
на труда и трудова реализация
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- обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности
- обучение за придобиване на професионална квалификация в съответствие с
възможностите на лицата, обект на програмата, и с потребностите на работодателите,
2. Приоритетно в този компонент се включват безработни лица, успешно преминали
обучение по Компонент 1. Работодателите разкриват работни места по програмата за
срок от 24 месеца и подават заявка в бюрата по труда. Приоритетно в програмата се
включват работодатели, сключили договор за финансиране по чл. 25 от Закона за
интеграция на хората с увреждания за осигуряване на достъпна работна среда и/или
приспособяване на оборудване за хора с увреждания.
Безлихвени кредити за хора с увреждания
Тази национална програма включва хора с увреждания, получили инвестиция и / или
кредит по проекта „Гаранционни фондове за микрокредитиране” на Министерството на
труда и социалната политика. Програмата цели формиране на предприемаческа нагласа
и подпомагане на хората с увреждания; създаване на условия и подкрепа на хора с
увреждания за развитие на собствен бизнес; стимулиране на самонаемането и
създаването на нови постоянни работни места.
Социално подпомагане и законодателство
Държавният бюджет осигурява средствата за 50% от внесените от работодателя
социалноосигурителни вноски (държавно обществено осигуряване, задължително
здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване) за
работещите в специализираните предприятия и кооперации за лица с увреждания, които
са членове на национално представителните организации на хората с увреждания.
Специализираните предприятия, трудово-лечебните обособените производствени
звена и кооперации ползват данъчни преференции, уредени от Закона за корпоративното
подоходно облагане и в Закона за облагане доходите на физическите лица.
Хората с трайни увреждания, които получават доходи от трудова дейност, ползват
данъчни облекчения по същия закон. Освен това те имат право на финансово
подпомагане в зависимост от индивидуалните потребности (установено чрез социалната
оценка – виж по-горе) за редица услуги, включително заетост и професионално
обучение.
По чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания, те могат да подадат
заявка за „месечна добавка за социална интеграция”. Сумата се базира на вида
увреждане, работоспособността или други намаляващи трудоспособността аспекти на
увреждането. В допълнение към тази добавка хората с увреждания получават
подпомагане за транспортни разходи, информационни и телекомуникационни услуги,
образование, рехабилитационни услуги, достъпни материали и медицински предписания.
Хората с увреждания могат да кандидатстват за индивидуални стипендии за
образование и рехабилитация, покупка на лични моторни превозни средства и
приспособяване на мястото за паркиране, приспособяване на собственото жилище,
наемане на личен асистент. Хората с увреждания имат предимство за получаване на
общинско жилище.
Мониторинг и проследяване на дейността
Само дейности на компании, които едновременно с консултантските услуги
предлагат и посредничество при намиране на работа, се следят от Националната агенция
по заетостта. Няма обаче специфични изисквания за тези компании по отношение на
хората с увреждания. Всяка компания, която предлага медиация в областта на заетостта,
трябва периодично да предава отчети за резултатите от дейността си.
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Подпомагане на работодателите
Съгласно член 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания работодателите
могат да кандидатстват по различните схеми за подпомагане към Агенцията по заетостта,
при условие че задържат служителя с увреждане за повече от 3 години. Тук се включват
схеми за финансиране за приспособяване на работните условия, оборудването и
помещенията. Според член 26 те имат право на съ-финансиране за социалноосигурителните вноски (30%) на служителя с увреждане.
Работодателите, откриващи работни места и назначаващи по трудов договор
безработни и млади хора с увреждания на възраст до 29 години, включително войници с
увреждания, получават средства от държавния бюджет за заплата и всички здравни и
социално-осигурителни вноски, за период от 6 месеца.
Виж също раздел IV.2 Закона за заетостта

III.3 Обучение и подпомагане
Професионално обучение
За да се повиши пригодността за заетост на хората с увреждания, са стартирани
редица програми за професионално обучение. Обикновено те засягат специфични
умения, като обучение в сферата на счетоводството и бизнеса, чуждите езици,
компютърните умения и т.н. и са с продължителност от 2-3 месеца. Най-често те се
базират на целеви инициативи и проекти за безработни с увреждания. Доставчиците на
обучение, лицензирани от Агенцията за професионална квалификация, могат да
кандидатстват за финансиране.
Рехабилитация
До скоро рехабилитацията на хора с увреждания означаваше предимно медицински
мерки за намаляване на ефекта на увреждането. Законът за интеграция на хора с
увреждания определя рехабилитацията на хората с увреждания като медицинска
рехабилитация и социална рехабилитация. Медицинската рехабилитация се определя
като лечебна дейност, осъществявана от мултидисциплинарни екипи, включително
поддържаща медикаментозна терапия, физикална терапия, говорна и зрителна терапия,
кинезитерапия, ерготерапия, психотерапия, трудова терапия, назначаване на помощни
средства и съоръжения. Социалната рехабилитация според Закона 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”.
Хора с над 90% процента намалена работоспособност (тежки трайни увреждания)
имат право веднъж годишно на 14-дневен курс за рехабилитация, платен чрез добавката
за интеграция — чрез възстановяване на платената сума — съгласно Закона за интеграция
на хората с увреждания. Националният осигурителен институт също предоставя
санаториално лечение за хора с увреждания, които са социално осигурени и имат
медицинско направление за лечебна база на института.
В България има редица НПО, които работят в областта на рехабилитацията на хората
с увреждания. Според неотдавна приетата Дългосрочна стратегия за заетост на хората с
увреждания хората с увреждания трябва да имат достъп до подходящи форми на
професионална подготовка и трудова рехабилитация, а възможностите за трудовата им
реализация трябва да бъдат обявявани на открития пазар на работна ръка.
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Подпомагана заетост/квоти
Наемането на работа на квотен принцип на хора с увреждания е определено от член
315 на Кодекса на труда на Република България. Работодател с повече от 50 служителя
трябва да осигури годишно работни места, подходящи за хора с увреждания, като
техният дял е между 4% и 10% от общия брой на длъжностите в зависимост от сектора на
икономиката. Според редица изявления на представителните организация на хората с
увреждания, работодателите масово нарушават това изискване. През 2007 г.
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” е констатирала 244 нарушения,
свързани с неизпълнение на разпоредбата на член 315 на Кодекса на труда”.
Според Закона за интеграция на хората с увреждания, заетостта на хората с
увреждания в България се осъществява в обичайна и/или специализирана работна
среда.
В специализираните предприятия и кооперации хората с увреждания представляват
по-голямата част от служителите. Такива предприятия участват на пазара наравно с
компаниите, които не наемат хора с увреждания. Според разпространеното мнение
специализираните предприятия са неконкурентоспособни на пазара и едва ли биха могли
да оцелеят без подкрепата на държавата. Все пак тази форма на заетост продължава да
се поддържа, тъй като държавата я смята за значителна форма за осигуряване на
постоянна заетост на целевата група. Те получават определени данъчни облекчения и
държавни субсидии. Броят на служителите им с увреждания обаче постоянно намалява.
Това подчертава нуждата от разнообразни форми на заетост за хората с увреждания.
Необходимо е обаче да се определи посоката на развитие на съществуващите
специализирани предприятия и кооперации. С известна подкрепа от държавата те биха
могли да заемат определени бизнес ниши, което в момента е очевиден факт за някои от
тях.
Що се отнася до обичайната заетост, в Стратегията тя се назовава като найефективната форма на интеграция и социализация на хората с увреждания, но и найтрудно приложима по време на икономическа криза. Ето защо е важно да се въведат
ясни и ясни и задължителни правила за наемане на работа на хора с увреждания на
квотен принцип. Досега действащите разпоредби в тази посока не дават очаквания
резултат, защото няма ясно регламентирани правила. От друга страна пред
работодателите са поставени редица бариери, които ги ограничават да бъдат гъвкави
при наемане на хора с увреждания и те предпочитат изобщо да го избегнат. Опитът в
някои европейски страни показва, че т.нар. социални предприятия представляват
иновационна практика, която би могла развита и в България.
Освен тях надомната и дистанционната форма на работа са посочени в Стратегията
като много подходящи за хора на трудоспособна възраст с тежки увреждания.
Защитена заетост:
Защитената заетост не е регламентирана в българското законодателство, което на
практика изключва хората с тежки увреждания от пазара на труда и ги обрича на
социална изолация.
Новата Стратегия предвижда създаването на условия за въвеждане на тази форма на
заетост и разработването на механизъм за определяне на икономическите сектори,
където защитената заетост може да бъде приложена.
Наставничество на работното място
В България не съществува система за придружаване и наставничество на работното
място. Могат да се намерят само няколко примера за отделни инициативи за
наставничество.
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IV. Правна рамка
IV.1 Национално законодателство за уврежданията
По-голямата част от новото българско законодателство прието след 1990 г. включва
анти-дискриминационни разпоредби, включително разпоредби, свързани със заетостта.
Повечето от разпоредбите са в резултат на присъединяването на България към
Европейския съюз заедно със застъпничеството на организациите на хората с
увреждания. Най-важните законодателни документи, свързани с областта на проекта
UEmploy са изброени по-долу.
Конституция на България (1991 г.)
Според Конституцията на България държавата носи отговорност за благосъстоянието
на всички свои граждани. Нейните антидискриминационни разпоредби не включват
хората с увреждания. Въпреки това конституционният член 51, който разглежда
общественото осигуряване и социалното подпомагане, възлага на държавата
отговорността за социалното осигуряване на „лицата, останали временно без работа…”,
както и за осигуряването на „особена закрила” на лицата с увреждания наред с
останалите в неравностойно социално положение. Тези клаузи се тълкуват по различни
начини от юристите (от неравностойно третиране на хората с увреждания до общи
разпоредби, приложими за хората с увреждания). Проблемът все пак, както е отбелязано
от докладът на IDRM Europe 2007, „е в липсата на задължително изискване към
държавата да създаде условия за участие на хората с увреждания, което не е
предвидено в Конституцията”. www.online.bg/law/const/const0.htm
Кодекс на труда (1986 г., последни промени 2006 г.)
Раздел III (чл. 315-320) предвижда правила за назначаването, годишния отпуск и
трудовото възнаграждение за хората с увреждания. Той въвежда квотен принцип,
приложим към предприятия с над 50 служители и осигурява защита срещу уволнение.
Специфични закони
Закон за интеграцията на хората с увреждания (ИХУ) (2005 г., последни промени 2011
г.)
Закон за защита от дискриминацията (януари 2004 г., последни промени 2011 г.)
www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,BGR,4562d8b62,44ae58d62d5,0.html
Закон за интеграция на хората с увреждания С този закон е създаден Националният
съвет за интеграция на хората с увреждания като консултативен орган към Министерския
съвет с цел осигуряване на сътрудничество в развитието на политиката по отношение на
интеграцията на хората с увреждания и Агенцията за хората с увреждания като
изпълнителна агенция към Министъра на труда и социалната политика за изпълнение на
държавната политика в тази област. Тези два органа споделят отговорността за
осъществяването на схеми и програми за насърчаване на обичайната заетост и равните
възможности на хората с увреждания.
Законът урежда следните области: увреждане и оценка на възможностите
(медицинска и социална оценка); области на интеграция (профилактика и рехабилитация
на уврежданията, образование и професионално обучение, заетост, социална и
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икономическа защита, достъпна среда, финансиране и административно-наказателни
разпоредби. В раздела за заетост:
- споменава се заетостта в обичайна работна среда (като една от формите на
заетост за хора с увреждания)
- регламентират се квотната система и облекченията и задълженията на
работодателите
- определят се специализираните предприятия и кооперациите на хора с
увреждания: регистрирани по търговския закон или закона за кооперациите,
произвеждат стоки или предлагат услуги и имат определен брой работници с
увреждания (който е различен в зависимост от естеството на увреждането). Те са
специално подкрепени от този закон. Агенцията за хора с увреждания е задължена
да води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с
увреждания и осигурява финансиране за техни проекти за развитие на бизнес.
Този закон дава право на Министерството на труда и социалната политика и
Националната служба по заетостта да разработват и прилагат национални програми и
мерки за насърчаване на заетостта и за гарантиране на равните възможности на хората с
увреждания за участие на пазара на труда.
Закона за защита от дискриминацията е основният български закон за
дискриминацията въз основа на увреждане. Раздел I от втора глава регламентира
различни форми на защита, свързани с трудовите права, възможност за повишаване на
квалификацията, повишение, тормоз, уволнение. Член 16 постановява, че
работодателите трябва да пригодят работното място за служителя с увреждане, освен
ако разходите за това не са необосновано големи и биха представлявали сериозна
тежест за работодателя.
Политически цели
Политическите цели на съвременното българско законодателство, свързано с
уврежданията, които са изложени в горепосочените документи са:
- да предостави устойчиви условия за равенство на хората с увреждания,
- да гарантира техните социални права
- да осигури включване на хората с увреждания в обичайната работна среда
Стратегически цели
Стратегическите цели са определени в горепосочените закони и последните
документи, като Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания и
Националната програма за заетост и обучение на хората с увреждания:
 да гарантира, че хората с увреждания могат ефективно да упражняват
правото си свободно да избират заетост според своите предпочитания и
възможности за подобряване на качеството на живота си като условие за
свобода и пълноценно включване в обществения живот на обществото.
Ключовите зони на интервенция, очертани в политическите документи са:
- по-добра ефикасност на програмите за заетост на хората с увреждания;
- по-добри целеви стимули за работодателите за наемане на работници с
увреждания;
- промяна на нагласите на работодателите;
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- подпомагане на работодателите за приспособяване на работната среда;
- насърчаване на обучението и ученето през целия живот на хората с
увреждания;
- повишаване на самонаемането;
- насърчаване на социалното предприемачество.
Стандарти
Няма налична информация
Акредитация
Няма налична информация

IV.2 Закон за заетостта
Закон за насърчаване на заетостта (приет през 2001 г., последни промени през април
2006 г.)
Този закон урежда социалните взаимоотношения при: 1) насърчаване и подкрепа на
заетостта; 2) професионално информиране и консултиране и професионално обучение на
безработни и заети лица; 3) посредничество за предоставяне на информация и наемане
на работа на български граждани в чужбина и на български и чуждестранни граждани в
Република България.
Този закон забранява пряка или непряка дискриминация и привилегии или
ограничения, основаващи се на националност, произход, пол, сексуална ориентация,
раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, принадлежност
към профсъюз и други обществени организации и движения, семейно, социално и
материално положение и психически и физически увреждания.
Стимули и наказания
По отношение на мерките за насърчаване на заетостта на хората с увреждания
Законът за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:
- предоставя на работодателя финансиране, покриващо надници и годишен
отпуск, социално осигуряване и обезщетения за временна неработоспособност за
всяко разкрито работно място, на което е наето лице с увреждане, насочено от
Националната агенция по заетостта. Временната субсидия е за не повече от 12
месеца;
- в замяна работодателят е длъжен да разкрие работни места и да ги запази
най-малко за 24 месеца, да сключи трудов договор с лице с увреждане за срок не
по-малък от 24 месеца. На обявеното работно място може да се назначат
последователно повече от едно безработни лица, насочени от Бюрата по труда.
При нарушение на договора работодателят трябва да възстанови получените
средства.
- ЗНЗ позволява наемането при същите условия на безработни лица с
увреждания за временна, сезонна или почасова работа до 6 месеца без понататъшен ангажимент за продължаваща заетост на това лице
Според ЗНЗ се прилага Процедура за подбор на работодатели при ползване на
активни мерки за обучение и заетост на хора с увреждания. Той включва следните
стъпки:
Първа стъпка: Дирекция „Бюро по труда” обявява ежемесечно (на информационното
си табло и най-малко в две местни или регионални средства за масово осведомяване)
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стимулите и финансовите средства, за които може да сключва договори с работодатели
през следващия месец.
Втора стъпка: В 7-дневен срок от обявяването на депозираните работни места,
работодателят подава в Дирекция “Бюро по труда” заявка за свободните работни места.
Трета стъпка: В 3-дневен срок след изтичане на срока по т. 2 Съветът за
сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда” извършва подбор и оценка на подадените
заявки и предлага на директора на дирекция „Бюро по труда” списък на работодателите,
с които да бъде сключен договор.
Четвърта стъпка: Списъкът на одобрените работодатели се изнася на
информационното табло на Дирекция „Бюро по труда” не по-късно от 7 дни след
изтичане на срока по т. 2
Пета стъпка: Директорът на Дирекция „Бюро по труда” уведомява писмено Съвета за
сътрудничество за сключените през месеца договори с работодатели.
Оценката на работодателя се извършва на базата на критерии и параметри, изложени
в методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Средства за
служителите по този закон се изплащат само за онези лица, които са над средния брой
на заетите лица в предприятието за последните 6 месеца.
Досегашната практика показва, че този подход на действие не е много успешен.
Често поради липсата на достатъчно средства в конкретно бюро по труда работодателят
може да кандидатства само за ограничен брой работници, независимо от желанието му
да наеме още хора. Освен това самата процедура на кандидатстване е свързана със
загуба на време и средства. В същото време работодателят може да избира само между
работниците, предоставени му от бюрото по труда, които в повечето случаи нямат
необходимата квалификация. Тъкмо заради това фирмите обикновено кандидатстват за
работни места, които не изискват специализирани умения – хигиенисти, портиери, и др.
Те обаче невинаги са подходящи за хора с увреждания. Някои от работодателите
избягват този риск, като сами насочват към бюрото по труда подходящи за обявените
места лица с увреждания.
В случаите, когато работодателят реши да квалифицира наетия по горната процедура
работник, обучението се извършва от лицензирани обучаващи организации. Обучението
се заплаща от бюрото по труда.
Законът за интеграция на хората с увреждания дава възможност на работодателя да
кандидатства с проекти пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства
за:
1.
осигуряване на достъп до работното място на лице с увреждане;
2.
приспособяване на работното място на лице с увреждане;
3.
оборудване на работното място на лице с увреждане;
Агенцията за хора с увреждания предоставя средства за одобрени проекти и сключва
договор с работодателя. Според този договор работодателят е длъжен да наеме на
работа хора с трайни увреждания за срок не по-кратък от три години след усвояване на
финансирането по проекта. Ако работодателят не е усвоил средствата в съответствие с
договора или не е назначил хора с трайни увреждания, той трябва да възстанови
получените суми и натрупаната лихва, предвидена от закона. Ако работодателят е
сключил такъв договор с Агенцията за хора с увреждания, 30% от внесените от него
вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и
допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания се
изплащат от държавата (в случай че не ползва такива по реда на закона на ЗНЗ).
Трудови стандарти
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Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) се прилага от
всички предприятия и организации за осигуряване на единство при управлението на
трудовите взаимоотношения. Тя съдържа списък с кодове, азбучен показател и описание
на длъжностите. Основните термини, които се прилагат в НКПД-2011 са:
Позиция/функция, професия, специалност, професионална квалификация, степен на
образование и квалификация. Няма налични специфични описания, свързани с хората с
увреждания.
http://www.mlsp.government.bg/class/Obiasnitelni_belezhki.pdf
http://www.mlsp.government.bg/class/Structure_NKPD_2011.pdf
Здраве и безопасност
Основната рамка на изискванията за работодателя и служителя са изложени в
Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Работодателят:
• е задължен да осигури здравословни и безопасни условия на труд така че да
бъде премахната, намалена или смекчена всякаква заплаха за живота и здравето
на служителя;
• трябва да организира периодични обучения на служителите относно
правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
• приема правила (поднормативни актове) за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд в предприятието;
• организира инструктаж и обучение относно безопасните методи на труд на
всички служители;
• предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни
средства на служителите, които работят със или на опасни машини, оборудване,
течности, газове, стопени метали, нажежени обекти и други подобни;
• предоставя на служителите, ангажирани в производство с опасни за
здравето въздействия, безплатна предпазна храна, противоотрови и други
средства за неутрализиране на вредните последици от работната среда.
• трябва да имат договор за служба по трудова медицина, когато броят на
служителите е повече от 5.
Служителят:
• получава задължителен инструктаж и обучение;
• е задължен да използва специални работни дрехи и лични предпазни
средства единствено в съответствие с техните функции, като употребата им се
ограничава само през работното време.
Служителите имат право на отказ да изпълнят задача, от която произтича сериозна и
непосредствена опасност за живота и здравето им, за което трябва незабавно да
информират прекия ръководител.
Всяко предприятие, търговско дружество или организация с повече от 50 служители
трябва да създаде комитет по условия на труд.
Представителите на служителите в комитетите и групите по условия на труда имат
право да:
1. имат достъп до съществуващата информация относно условията на труд, анализите
на трудовите злополуки и професионалната заболеваемост, резултатите и предписанията
на контролните органи; 2. изискват от работодателя да предприеме подходящи мерки и
да правят предложения за намаляване на опасностите и премахване на източниците на
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опасност за тяхната безопасност и здраве; 3. обжалват пред контролните органи, ако
считат, че мерките, взети от работодателя, са недостатъчни за целите на осигуряването
на безопасността и здравето на работното място; 4. да участват в проверките,
извършвани от контролните органи
Не са намерени специални клаузи по отношение на хората с увреждания в
нормативните документи за здравословните и безопасни условия.
Равенство
Съществуват редица политически документи, които допринасят за формирането на
политиката за равенство в България. Най-обширният е Законът за защита от
дискриминацията. Неговата цел е да осигури на всеки човек правото на: 1) равенството
пред закона; 2) равенството на третиране и на възможностите за участие в обществения
живот; 3) ефективна защита срещу дискриминация.
Преработената Стратегия по заетостта на Република България за 2008 — 2015 и
Националния план за действие по заетостта за 2008 г., www.mlsp.government.bg са
основните документи, които прогласяват равно третиране в областта на заетостта,
гъвкавост на работната сила, учене през целия живот и подобрени възможности за
намиране на работа на всички български граждани. Стратегията за предоставяне на
равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 е предназначена да уточни
мерките за укрепване на позицията на хората с увреждания на пазара на труда. Нейната
цел 5 е „предоставяне на възможности за заетост на хора с увреждания и тяхното
участие в програми за осигуряване на подходящи работни места”
Рехабилитация / преквалификация
Тази сфера се контролира от Агенцията за хора с увреждания и Националната
агенция по заетостта. Редица НПО и доставчици на професионално обучение заявяват, че
предоставят обучение за хора с увреждания. Агенцията за професионално обучение
издава лицензи за обучителни програми, но само малък брой от тези обучения е
лицензиран.
Роли на социалните партньори
Законът за интеграция на хората с увреждания създава Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания. Съветът се състои от национално представени
организации хора с увреждания, държавни агенции, профсъюзи и бизнес асоциации.
Неговата цел е да осигури платформа за хората с увреждания да говорят и бъдат
чути от политиците и широката публика, за да отстояват правата си. НСУ е основан през
2004 г. по съвет на експерти от ЕС, за да се получи достъп до европейския политически
процес. НСУ представлява българската общност на хората с увреждания в Европейския
форум за уврежданията. Има 9 членове, които са национални организации на хора с
увреждания, представляващи 158 000 хора с увреждания в България.
Съществуват и множество обществени групи и независими местни организации,
които провеждат силна застъпнически кампании за правата на човека и равните
възможности.
Въпреки че не са финансирани от правителството, тези организации успяват да
набират средства, извършват проекти за повишаване на осведомеността и провеждат
дейности по застъпничество и лобиране.
Управление на отсъствието
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Текущите правила, които се прилагат във връзка с управление на отсъствията, са
определени
в
Наредбата
за
медицинската
експертиза.
http://www.noi.bg/content/laws/normativni/NME.html
Българското
здравно
законодателство
използва
термина
„временна
нетрудоспособност”, когато здравноосигурено лице не може или е възпрепятствано да
работи поради: заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина;
санаторно- курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина;
отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на
карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от
семейството за медицински преглед; изследване или лечение в страната или в чужбина,
бременност и раждане; гледане на дете поради карантина в детското заведението.
По принцип всяко здравноосигурено лице има право на отпуск по болест до 7 дни и
не повече от 40 на година. Лекарските консултативни комисии могат да издават
болнични листове за период до шест месеца. Ако е необходимо издаването на болничен
лист за по-дълъг период, той се издава чрез удостоверение от Трудово-експертна
лекарска комисия.
Болничният лист се издава в деня, когато настъпи временната нетрудоспособност.
Изключения се допускат само в случаи, когато временна нетрудоспособност настъпва в
деня, когато лицето е било на работа (независимо от отработените часове), или след
работно време. В тези случаи отпускът започва от следващия календарен ден. Допускат
се изключения също и когато отпускът по болест трябва да бъде продължен. В тези
случаи продължението на отпуска започва от деня, в който служителят трябва да се
върне на работа според предишния документ.
Болничен лист не може да бъде издаден за заболяване, за което Трудово-експертна
лекарска комисия е установила 50% трайно увреждане (загубена трудоспособност).
Допускат се изключения, когато има обективни доказателства за обостряне, както и при
медицински интервенции, свързани с третиране на хронични заболявания.
Като се има предвид, че документът представя много подробни специфични
разпоредби, при необходимост могат да бъдат предоставени повече детайли.
Универсален дизайн
Тази област все още не е развита в България. Информацията е оскъдна и откъслечна.
Стандарти
Трудовите стандарти се обсъждат, но България все още е изправена пред
предизвикателството да ги създаде и приеме.
Акредитация
Няма налична информация

V. Допълнителни ресурси
V. 1 Материали
Политически документи
• Съвместен меморандум за социално включване на Република България
(2005 г.)
www.socialinclusion-bg.net/documents/sibg/bg/Jim_Bulgaria.pdf
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• Национална стратегия за равни възможности на хората с увреждания
2008-2015 г.
• План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с
увреждания за 2010-2011 г.
• Доклад за изпълнението на Съвместния меморандум за социално
включване на Република България
• Национален доклад за стратегиите за социална защита и социално
включване на Република България през 2006-2008 г.
• Актуализирана стратегия за заетост на България 2008-2015
www.mlsp.government.bg/bg/docs/index.htm
• Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания за периода
2011-2020 г.
www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=315
Научноизследователски доклади и публикации; доклади/анализи на агенциите;
социо-икономически прегледи; доклади на групи за застъпничество
• „Хората с увреждания и техните права в Европейския съюз: България и
нейните „невидими” граждани” Преглед на българското и европейското
законодателство по проблемите на уврежданията и проблемите на хората в
неравностойно положение. Анализ на основните проблеми на хората с увреждания
в България веднага след 2003 г. – Европейска година на хората с увреждания (2003
г.). www.osf.bg/cyeds/downloads/euro_gepi_7.pdf
• Международен мониторинг на правата на хората с увреждания 2007
(The International Disability Rights Monitor 2007) (изследване в 14 европейски
страни, включително България)
www.ideanet.org/cir/uploads/File/IDRM_Europe_2007.pdf
• Как да наемем на работа хора с увреждания. Наръчник на
работодателя.
www.one-stop-shop.bg/bg/component/attachments/download/9.html
• Съобщението за пресата на Министерството на труда и социалната
политика относно плановете на министерството да осигури повече
работни места за хора с увреждания (12 май 2011 г.)
250 трудови медиатори ще бъдат назначени до една седмица. Те ще търсят
работа за хора с увреждания и ще посредничат в техните взаимоотношения с
бизнеса. Това е обявено от министъра на труда и социалната политика Тотю
Младенов.
www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1887&catid=1
• България годишно – публична здравна статистика. Публикация на
Националния
център
за
здравна
информация
http://www.nchi.government.bg/Eng/download/healthcare_10A.pdf
• Инвалидност в Република България през периода 2001-2009 – Бюлетин
10 на Националния център за здравна информация
www.nchi.government.bg/download/bjuletin_inv.pdf
• Божидар Ивков, „Медико-социални и социологически класификации на
видовете
инвалидност”
http://liternet.bg/publish17/b_ivkov/poniatiiata.htmБожидар Ивков „Понятията
"инвалидност" /"увреждане"/ и "инвалид" /"лице с увреждане"/ - наименования
и дефиниции /Социологически аспекти/”
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http://liternet.bg/publish17/b_ivkov/klasifikaciia.htm
Уебсайтове
Уебсайт за хора с увреждания търсещи работа http://www.rabota-hu.com
Национална
федерация
на
работодателите
на
хората
с
увреждания
http://www.nfri.bg/
Уебсайт „Национална мрежа за хора с увреждания” http://www.network-hv.com
Сайтът е посветен на хората с увреждания, техните семейства и приятели и не е
обвързан с организации, партии и групи. Основната му цел е да даде възможност на
хората с увреждания да общуват.
Информационен портал за хората с увреждания http://www.123.ngo-bg.org/bg
Инструменти + оценъчни ресурси
Няма налична информация
Инструменти по европейски проекти
Няма налична информация
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VI Анкета
VI.2 Събиране на информация
(въпросник, цифри, целеви компании, добри практики)
Анкетата с работодателите с България беше проведена по електронен път под
формата на Въпросник за работодателя. Линкът към онлайн формуляра на български
език беше изпратен по електронна поща на 32 организации с покана към работодателите
да участват в анкетата на проекта UEmloy. До определения краен срок бяха получени 11
попълнени онлайн формуляра.
Целевите организации варират по брой на служители и представляват различни
сектори: софтуерни компании, отдел за научноизследователска дейност на университет,
библиотека, супермаркет, търговски дружества, международни холдинги, организации
на публичния сектор, производствена фирма.
Общо наблюдение: често хората не са склонни да попълнят своите имена, данните за
контакт и името на фирмата си. В отговор на нашата молба да попълнят въпросника
получихме няколко запитвания дали имената и данните им за контакт ще бъдат
публикувани и дали могат да бъдат пропуснати.
Тъй като представените по-долу резултати са получени от ограничен брой
работодатели, не може да се гарантира, че те напълно отразяват нагласата на
българските работодатели по отношение на назначаването на хора с увреждания. Все пак
тези резултати са доста показателни и по наше мнение отговарят на цялостната ситуация
със заетостта на хората с увреждания:
- много малък брой служители с увреждания;
- умерена осведоменост сред работодателите – така някои респонденти предлагаха
стимули за работодателите, които вече съществуват;
- промяна в общата нагласа към приемане на идеята за интергираната/обичайната
заетост: повечето от работодателите, които имат или са имали хора с увреждания сред
персонала си описват това като положителен опит; онези, които нямат такъв опит, често
признават че биха наели човек с увреждане, ако има достатъчно подпомагане за
обучение, повече стимули за работодателите и финансиране за приспособяване на
работната среда. Все пак има няколко респонденти с ниска информираност и субективно
мнение за непригодността за заетост на хората с увреждане, което те обясняват като
„специфичност” на работните места в техните фирми.
Понастоящем установяваме повече контакти и включваме повече работодатели на
различни предприятия в дейностите за повишаване на осведомеността. Надяваме се
анкетата на проекта да превърне в текуща самооценка на работодателите и да покаже
динамиката на процеса.
Текстовото копие на анкетата на български език е приложено по-долу.
Линкът към електронната форма на въпросника:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFJEVEhTcHNzSEFfVVpmUUlUOXB6MEE6MA#gid=0

43

VI.2 Оценяване на информация
(методология, измерване на информираността, готовността и капацитета за
наемане на хора с увреждания, качествени данни)
Резултатите са анализирани чрез автоматично обобщение на Google Docs, което
представлява ефективен начин за събиране и обработка на информация. Обобщение на
отговорите са представени в диаграмите по-долу
A. Обща информация
Брой
отговори

%

5

45%

3

27%

2

18%

1

9%

%

0%
55%
36%
9%
0%
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%

Брой
отговори

3

27%

0

0%

0

0%

0

0%

8

73%

Брой
отговори

%

78%
7

33%

3

0%

0

11%

1

Б. Специфична информация

1.2 Ако отговорът е "да”, моля, дайте поне един пример

- "Ежегодно подаваме информация за длъжностите подходящи за заемане от лица с
увреждания"
- "Наредба за трудоустрояване. Закрила на хората с увреждания”
- “Имаме един служител с увреждания, който сме наели по съществуващата
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преференция на Агенцията по заетостта за 3 години.”
- “Хората с нарушено зрение имат право на по-малко удръжки от трудовото
възнаграждение и намален данък”
- “Стратегия за осигуряване на равните възможности на хората с увреждания 2008-2015”

= Не

Да

[0]

Не
Не знам

0

0%

0

0%

11

100%

46

7. Какви други мерки биха могли да насърчат работодателите да наемат хора с увреждания?
- Подготовка на подходящи работни места за хора с увреждания - рампи, специална техника
и т.н.

- Достъпни работни места - помощ при изграждането им
- Като имам предвид моят опит, бих искал да споделя мнение, че повечето от лицата с
определени увреждания ще бъдат по-конкурентни на пазара на труда, ако бюрата по труда им
предоставят специално разработени обучения, които да се събразяват с техните възможности.
Например, справяне с административни задачи. Предполагам, че служители с физически
увреждания могат да бъдат лесно интегрирани в административна работна среда.- Also a
prompting motive for the employer will be some tax (social security) reduction in the employer's
cost.
- информационни кампании; данъчни облекчения
- Мисля, че съществуващите преференции са добри, но като че ли не се използват
достатъчно.
- повече информация
- Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията на хората с увреждания,
организирани от работодателя с външни източници на финансиране.
- Държавата трябва да подпомага работодателите при създаване на необходимата работна
среда за хора с увреждания..
- Съфинансиране на заплата и осигурителни вноски от държавния бюджет.
- Повишаване на информираността и повишаване на възможностите за заетост за кандидати
с увреждания, както и съобразяване с изискванията за правилно приспособени работни места.
- Финансиране на необходимото оборудване за служители с увреждания.
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8. Моля, изберете вярно или невярно за следното:
Хората с увреждания отсъстват повече от работното
място

Хората с увреждания са предразположени към повече
трудови инциденти

Вярно

3

27%

Невярно

8

73%

Вярно

4

36%

7

64%

Вярно

5

45%

Невярно

6

55%

Невярно

Разходите за интегриране на хората с увреждания са
много по-големи
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Хората с увреждания са по-малко ефективни
Вярно

1

9%

10

91%

Вярно

7

64%

Невярно

4

36%

Невярно

Хората с увреждания се нуждаят
отношение на работното място

от

специално
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9. Моля, опишете добра практика, когато сте наели хора с увреждания.
- Нямаме такъв опит
- Наели сме човек със сериозни сърдечно-съдови проблеми.
- При нас тези служители се назначават на така наречените ниско рискови позиции.
Имахме служителка с увреждания на рецепцията, която помагаше на секретарката
половин работен ден) Основните й задължения се отнасяха за помагане за някои задачи,
свързани с логистиката. Имахме и служител с увреждания в счетоводния отдел, също на
непълно работно време, който се занимаваш с етикетирането на пликове и изпращане на
готови фактури на клиенти.

- Досега не сме наемали хора с увреждания.
- Преди около 5 години, ние наехме един служител с увреждане на долните
крайници по съществуващата програма за интегрирането на хората с увреждания.
Неговата квалификация е един от най-добрите в офиса и на практика, той получава повисока заплата от тази, предвидена по програмата. Той се превърна в част от нашия
екип, той участва в нашите тържества и нашите корпоративни излети, въпреки
проблемите с достъпа. Или, за да бъде по-точно, ние избираме места, като се вземат
предвид неговите възможности за достъп до тях.
- Центърът за европейска интеграция е наел като експерт млада служителка, която
имаше 100% загуба на слуха. Нейната работа е съобразена с нейното увреждане.
Изисквания към работата й са свързани с вида на задачите, а не и със състоянието й. Тя
участва в проекти и дейности на организацията заедно с всички други служители, като се
взема предвид естеството на работата, която се очаква тя да извършва..
- Имаме колега с увредено зрение, който се справя с работата си във всяко
отношение, без никакъв проблем..

10. Моля, опишете пример, когато сте наели хора с увреждания с по-малък успех.

-

Нямаме такъв опит.

Бяхме наели на експертна позиция лице с висше образование и добро
владеене на английски език. Тъй като той имаше 100% загуба на зрението, той
използваше специално адаптиран компютър. Интеграцията не се случи поради липсата
на дейности, които биха допринесли за включването му в екипа. Със сигурност,
обаче, има други по-подходящи места, където би могло да се постигне включването..

11. Моля, опишете какви специфични проблеми сте срещали, когато сте наемали хора с увреждания.
- Хората с увреждания, с които имах възможност да работя в предишната ми работа,
са всички интелигентни, активни и трудолюбиви хора ... и е нормално, че те винаги искат
да се развиват в организацията. Проблемът е, че по-високи позиции са свързани с повече
отговорности, често пътуване, т.е. дейности, които обикновено са трудно изпълними за
служители с определени увреждания. Може би един работодател трябва да мисли за поуспешната интеграция на тези хора в дългосрочна перспектива. Ние трябва да мислим
какво бъдещо развитие може да се предложи на такива служители. За по-големи
компании (с общ брой служители от около хиляда души и повече) със силни социални
политики, може би това не е проблем. Друг въпрос, пред които сме изправени, е, че не
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бихме могли да наемаме хора с увреждания на повечето позиции в производствена
среда. Този проблем идва от факта, че в производствената среда наистина има много
специфични отговорности. Освен това производствената работната може да бъде опасна
за тези хора.
- Най-често проблема е достъпа до работното място. Специално в нашия случай се
налага да бъдем гъвкави с работното време, защото се появяват здравословни проблеми.
В нашия случай това е лесно, защото лицето е специалист по компютрите и в такива
моменти може да работи и в къщи.
- Нежеланието на някои служители в организацията да възприемат по-гъвкави
методи за комуникация. Почти е невъзможно да се намерят на курсове за професионално
обучение за хора с увреждания (напр. специализирано обучение по чуждоезикова
терминология). Съществуващите курсове не са подходящи за служители с увреждания.
- Ние нямаме проблеми, но ние ще ги имаме, ако сме решим да наемам служител с
физически увреждания - такива служители няма да имат достъп до по-голямата част на
офиси в сграда, заради стълбите и липсата на асансьор или други подходящи
съоръжения.
- Неразбиране от страна на колеги, които понякога трябва да поеме някои от
задълженията на служители с увреждания.
- Често проблемът е неразбиране, а понякога и дори арогантно поведение от страна
на клиенти, когато те се обслужват от хора с увреждания.
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Приложение: Въпросник на Проект „UEmploy”
В качеството си на партньор на европейския проект „UEmploy” (www.uemploy.eu), Евроинформ
провежда проучване за отношението на българските работодатели към наемането на хора с увреждания,
като същевременно се опитва да идентифицира пречките, с които те се сблъскват, и възможностите, които
им се предоставят на трудовия пазар. Проучването се провежда на ниво 5 европейски страни (България,
Финландия, Унгария, Ирландия и Румъния).
Най-любезно ви молим да ни подкрепите в успешното провеждане на това проучване, като попълните
въпросника по-долу и го изпратите на следния електронен адрес: euroinform01@euroinformbg.com. Цялата
информация, която ни предоставите, ще остане поверителна и вашето участие е напълно доброволно.

A. Обща информация
Данни за
контакт:

Име:__________________________________________Длъжност:__________________
_____
Адрес:___________________________________________________________________
_______
Телефон:_________________ Ел. Поща_______________________________
Интернет страница: _________________________________

Вид на
организацията
(Моля,
отбележете
съответното
квадратче със )
Брой
служители

Българс
ка фирма

Чуждестранн
а фирма

Обществе
на фирма

Неправителств
ена организация








1-9

10-49

50-249

250-999

Над
1000










(Моля,
отбележете
съответното
квадратче със )
Брой
служители с
увреждания

Друга
(моля,
уточнете)

1-4

5-10

11-20

Над 20

Няма











(Моля,
отбележете
съответното
квадратче със )
Хора с какъв вид увреждания сте наемали? Моля, отбележете.
Физически
Сензорни
На развитието
Умствени

□
□
□
□

Б. Специфична информация (Моля, отбележете съответното квадратче със знак )
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1a. Запознат ли сте с изискванията и възможностите при наемане на хора с увреждания,
съдържащи се в действащата нормативна уредба?
Да 

Не



1б. Ако отговорът е "да”, моля, дайте поне един пример

2. До каква степен, според Вас, съществуващата нормативна уредба стимулира компаниите да
наемат хора с увреждания?
Малка степен
Средна степен
Голяма степен
Не знам






3. Считате ли, че наемането на хора с увреждания ще доведе до намаляване на печалбата и
рентабилността на Вашата компания?
Да 

Не



Не знам



4. В каква степен работните условия във Вашата компания са пригодени за хора с увреждания?
Изобщо не са 

В малка степен 

В голяма степен 

Не знам 

5. Политиката на Вашата компания в сферата на човешките ресурси в каква степен улеснява
наемането на хора с увреждания?
Малка степен 

Средна степен 

Голяма степен 

Не знам 

6. Кои трудности могат да попречат на политиката Ви на наемане на повече хора с увреждания?
Достъп до работното място



Липса на квалификации

Липса на информация

 Други (моля, уточнете)

 Липса на нови позиции



 _________________________

7. Какви други мерки биха могли да насърчат работодателите да наемат хора с увреждания?

8. Моля, изберете вярно или невярно за следното:
Хората с увреждания отсъстват повече от работното място

Вярно 

Невярн
о

Хората с увреждания са предразположени към повече
трудови инциденти

Вярно 

Невярн
о

Разходите за интегриране на хората с увреждания
са много по-големи

Вярно 

Невярн
о

Хората с увреждания са по-малко ефективни

Вярно 

Невярн
о

Хората с увреждания се нуждаят от специално отношение
на работното място

Вярно 

Невярн
о
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9. Моля, опишете добра практика, когато сте наели хора с увреждания.

10. Моля, опишете случай, когато сте наели хора с увреждания с по-малък успех.

11. Моля, опишете какви специфични проблеми сте срещали, когато сте наемали хора с
увреждания?

Благодарим Ви за времето, което отделихте, за да попълните този въпросник. Вашите отговори
ще подкрепят усилията ни да направим пазара на труда по-достъпен за хора с увреждания (за
допълнителна информация, посетете официалната страница на проекта. www.uemploy.eu).

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFJEVEhTcHNzSEFfVVpmUUlUOXB6MEE6MA#gid=0
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