
Аз ли ти се, Боже, криво молих, ти ли ме, Боже, криво разбра? 

Така горе-долу стои и въпросът с добавката за социална интеграция, която предвижда

Законът за интеграция на хората с увреждания, влязъл в сила от 01 януари 2005 г. Много

надежди се свързваха с този закон, защото много шум, много врява се вдигна около него:

„нова философия на държавната политика“,  „индивидуален подход към всеки човек с

увреждане“, „държавата се грижи за интеграцията“. И какво ли още не...

На  измама  замириса  още  когато  с  проектозакона  за  бюджета  на  държавата

правителството  се  опита  да  въведе  доходни  критерии  за  получаване  на  добавка  за

социална  интеграция.  С  много  усилия  и  просветна  работа  успяхме  да  спрем  това

попълзновение  срещу  волята  на  върховния  български  законодател,  за  да  ИМАМЕ

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ, а не втори Закон за социално подпомагане. Последва обьче

бърз реванш на правителството (това трябваше да се очаква, защото никоя власт не обича

да губи битки, макар че войната с човешките права е загубена кауза) – Правилникът за

приложение на закона... за интеграция на хората с увреждания.

Дори един бегъл  прочит на този документ от най-висок правителствен ранг показва, че

нищо, ама съвсем нищо, не се променя. Парата в свирката е отишла напразно! Защото

индивидуалният подход се доказва с наличието на индивидуална социална оценка като

основание за получаване на придобивки ПОРАДИ НАЛИЧИЕ НА УВРЕЖДАНЕ, а не

поради бедност. Т.е. човекът Пешо на инвалидна количка е на еди-колко-си години, има

еди-какво-си образование, обича да се занимава се с еди-какво-си, но за да го прави има

нужда от това, това и това. Човекът Гошо ще има нужда от други неща, защото има друго

ЕГН, друго образование и иска да се занимава с нещо друго, а увреждането му налага

различни потребности. Държавите, които наистина упражняват интеграционни политики

донаждат на Пешо и Гошо онова, от което имат нужда, за да са активни. Независимо

дали са бедни или богати. А не както беше досега у нас и, по всичко личи, ще продължи

да  бъде  и  занапред  –  всеки  с  над  90  процента  загубена  работоспособност  получава

добавка за транспорт. И то в еднакъв размер, т.е. продължава политиката на калпак, за да

няма сърдити и да няма отговорни, когато на някой „интеграцията“ му не върви. 

Молбата за социална оценка, пусната като формуляр от социалното министерство, разби

всички  илюзии на  хората  с  увреждания  и  с  реални потребности  от  компенсиране  на



дефицита. Освен обичайните данни за самоличност във формуляра са оставени три реда

за  „здравословно  състояние  на  човека  с  увреждане“  -  попълват  се  в  свободен  текст.

Независимо  от  придружаващия  молбата  документ  от  ТЕЛК/НЕЛК,  където  същото

състояние е описано на латински (или поне би трябвало да е). Следва лаконичен текст:

„Моля да се изготви предложение за отпускане на добавка за социална интеграция за...“

Седем  позиции  –  нито  една  от  тях  не  може  да  има  интеграционен  ефект  (говоря

специално  за  хората  с  увреждания,  а  не  за  бедните)  –  транспортни  услуги,

информационни  и  телекомуникационни  услуги,  балнеолечение  и  рехабилитационни

услуги (веднъж в годината,  което се полага от НОИ по други разпоредби!),  достъпна

информация  (каквото  и  да  значи  това!),  обучение,  диетично  хранене  и  лекарствени

средства, наем за общинско жилище. Срещу всяка позиция има точки, точки, точки и

ДА/НЕ в края на реда. Чудовищно!!! Какво ли точно е имал предвид авторът на това

безумие,  когато е  стигнал до края на реда с транспортните услуги – че кой ли не би

поискал парична добавка за транспортни услуги? Може да се разколебае, когато разбере,

че  размерът  й  е  6  (шест)  български  лева  –  за  госпожата  на  преклонна  възраст  с

множество заболявания, които образуват над 90% загубена работоспособност (нищо че

тя отдавна се е пенсионирала) и на 30-годишния Пешо, който иска да ходи на работа, на

кино,  на бира...  Ако Пешо има слухово увреждане,  то държавата му отпуска  80 лева

ГОДИШНО за 10 (десет) часа жестомимичен превод, ако има зрително увреждане или

двигателен проблем – 50 лева ГОДИШНО пак за толкова часа придружаване. Истинската

дума на това благодеяние е ПОДИГРАВКА. Отгоре на всичко човекът не ги получава

лично от  държавата,  а  от  съответния  съюз,  който благоволява  или не  да  му ги даде.

Вероятно,  ако  е  негов  член.  Ето  така  се  събира  и  членска  маса  за  „национално

представителство“, което носи държавна субсидия – ама не за хората с увреждания, а за

лидерите на съюзите... Така си беше и преди, така си остава!!!

Всяка от позициите в цитираната по-горе молба може да се коментира в този дух. Но

коренът  на  злото  е  заровен  по-дълбоко  –  в  разпоредбите  на  правилника,  приет  от

Министерски  съвет.  Някой  не  особено  широко  скроен  чиновник  е  взел  досегашния

правилник и го е преписал за новия закон, защото сигурно не са му казали, че „има нова

философия“.  А за чиновника философията на  един закон  е  толкова важна,  колкото  и

ланшният сняг – него го вълнува какво става тази зима. А тази зима правителството си е

същото и философията му е същата – доказват го правителствените документи. 

Поради богатия си житейски опит намирам лесно обяснение  на всякакви идиотии.  А



младите хора с увреждания, ама наистина с увреждания, а не само с решения на ТЕЛК –

те се питат какво е новото, дето го гърмяха? Как ще влезем в Европа, ще се равняваме по

европейците  с  увреждания,  които  си  плащат  телефонните  разговори,  защото  имат

достъпна среда,  асистенти и съвременни помощни технически средства,  отпускани от

държавата, за да се образоват, да ходят на работа и да печелят достойно? 

Скъпи приятели, този въпрос никого не вълнува – важно е какво се говори, а не какво се

прави. И така ще бъде, докато много хора с увреждания не започнат да се държат като

граждани и да изискват от държавата да прави онова, което декларира като намерения, а

не  онова,  което си е  правила десетилетия наред – да унижава гражданите си и да се

оправдава с безпаричие. 
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