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От добрите намерения до драматичните приложения на някои 
идеи за социална политика за хора с увреждания в България 

Ваня Пандиева 
София, май 2007  

1. Снимка на близкото минало – документи и дела  

Както за всяка тема табу по времето на социалистическия реализъм, та-
ка и за хората с увреждания започна да се говори плахо, предпазливо, 
неуверено с настъпването на така наречените демократични промени в 
началото на 90-те години на миналия век. Признаването, че все пак ги 
има, макар и добре скрити зад дебелите стени на недостъпни институ-
ции, ставаше с известно чувство на срам, привидно разкаяние и оправ-
дание с нечовешката политика на „тези преди нас”. И понеже беше вре-
ме тогавашните политици да покажат колко „ние не сме като тях” и колко 
човешка е тяхната политика, повдигането на тежката завеса на изола-
цията ставаше мудно и неохотно. С тайната надежда и очакване някой 
отново да пожелае статуквото да се запази. Всъщност какво толкова ло-
шо и нечовешко има хората да си живеят дружно и сговорно в своята 
племенна общност, обособени по някакъв признак, в случая увреждане, 
далече от мръсната и шумна цивилизация (обикновено такива институ-
ции се намират в отдалечени от големи населени места райони, за да 
не смущават обитателите им спокойния сън и мирно съществуване на 
„нормалните” хора). Духът от бутилката обаче вече беше пуснат. Освен 
че броят на неправителствените организации на и за хора с увреждания 
неудържимо нарастваше правопропорционално с техния ентусиазъм за 
участие в „Промените”, в публичното пространство се заговори за Евро-
па, европейски принципи и практики, права на човека, ред, закони и пра-
вила. Заговори се още и за „интеграция”, „достъпна среда”, „интегрира-
но образование”, „хора с увреждания”. Инвалидите, които винаги са си 
били хора, трябваше да започнат да се възприемат така не само на хар-
тия. Тогава в България нямаше и „хартия”, която да регламентира някак 
тяхното наличие, права и задължения.  

А какво би станало, ако всички тези правилници, планове и наредби ве-
че ги имаше, но желаната промяна трудно може да се разпознае там, 
където авторите им ни уверяват, че се е случила? Каква тежест и убеди-
телна стойност повече можеше да има оправданието, което често сме 
чували да кънти от всички нива на държавническата управленска йерар-
хия: „Разбираме, искаме да го направим, но няма закон, по който това 
може да стане.” „Това” можеше да бъде всичко - от скосяване на бордю-
ри, адаптиране на градски транспорт и изграждане на рампи за достъп 
до обществените сгради на инвалидни колички до включване на децата 
с увреждания в общообразователните училища и осигуряването на 
асистенти за всички, които имат нужда от тях. Имало значи добри наме-
рения и политическа воля за осигуряване на условия за интеграция на 
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хората с увреждания и единствено липсата на нормативна база се оказ-
ва, че правела невъзможно това изпълнение.  

И се започна един „усилен” творчески труд. Експерти и специалисти пи-
саха и преписваха, превеждаха и механично залепваха отделни части 
от различни европейски закони и документи от сферата на увреждания-
та. Като следствие на този стремителен „градеж” в средата на 90-те го-
дини на 20 в. с бурни овации беше приет първият закон за инвалидите, 
наречен по демократично му „Закон за рехабилитация и социална интег-
рация на инвалидите”. Да се доказва доколко успешен е бил той, не е 
цел на настоящия текст. Важното е, че вече имахме специален закон и 
извинителни аргументи от типа на по-горния, защо не могат да се случ-
ват нещата, меко казано бяха неуместни и абсолютно несъстоятелни. 
Сега вече хората с увреждания трябваше да започнат да присъстват в 
политическия дневен ред на управляващите, макар и надничащи от 
предпоследните му точки, като все по-видимо присъстват по улици и 
паркове, обществени автобуси, библиотеки, училища, кина и ресторан-
ти. Достатъчен ли беше този един закон, за да се случи реалната про-
мяна в статуквото на една група от хора, разглеждани досега като „без-
помощни обекти за обгрижване”, „пасивни получатели на социални по-
мощи”? Не, не било достатъчно. Защото хората продължаваха да стоят 
„грижливо” скрити и незнайни в своите защитени жилищни крепости без 
дори да подозират, че вече имат специален закон, който регламентира 
техните права. И докато в претоварения дневен ред на политиците се 
намери място за точката: „Хора с увреждания – какво още е нужно, за да 
заработи ефективно закона?”, самите хора, дотолкова свикнаха да жи-
веят „на тъмно” в тяхната, алтернативна реалност, че на хоризонта за-
почна да се очертава друга, сериозна заплаха – закони, наредби и стра-
тегии ще има, но хората, които да ги ползват скоро съвсем нямаше да ги 
има.  

И политиците действаха.  

Безспорно е, че за постигането на качествена и ефективна промяна ос-
вен цялостна и последователна политика, основана на принципи и цен-
ности, са необходими хора и ресурси, които да бъдат съвестно управля-
вани. Причината за мрачния застой обаче не била в липсата на ка-
чествени хора и политическа воля. Един закон, политика не прави. Нуж-
но било още документи - стратегии, правилници, наредби. В наличието 
на смислена и демократична нормативна уредба, само по себе си няма 
нищо лошо. Дори напротив, тя наистина е важна, защото, ако е направе-
на както трябва, очертава общата рамка на желаната политика и посоч-
ва механизма за нейното осъществяване, контрол и санкции. 

Стратегия значи. Само стратегия ни е необходима, тя е разковничето за 
раздвижване на дълбоко ръждясалите обществени представи за място-
то и статуса на хората с увреждания.  



 

3 
 

Отново сериозна и отговорна работа. Годината вече беше 1998. Този 
път в процеса на писане, превеждане и преписване много активно бяха 
поканени с лично участие да се включат международни консултанти с 
богат опит в разработването на подобни документи. Добри намерения 
бяха декларирани публично за провеждане и на така нареченото обсъж-
дане с широко участие – представители на неправителствени организа-
ции (НПО), казионни съюзи и сдружения на и за хора с увреждания, 
представители на трудово-производителни кооперация (ТПК), правител-
ствени експерти и множество различи свързани с темата субекти 
трябваше да изградят работни групи, които да изпълнят със смисъл и 
съдържание текст, наречен „Национална стратегия за равни възможнос-
ти за хората с увреждания”.  

И докато нашите „ентусиасти” в правенето на политики за хора с увреж-
дания, изпаднали в пълно безвремие се суетяха в уточняването на 
стратегически въпроси от типа на „Що е това стратегия, как трябва да 
изглежда и какво да съдържа тя?”, междувременно само за три месеца 
немски експерт от Международната организация на труда направи ана-
лиз на действителното положение на хората с увреждания у нас и даде 
конкретни препоръки как да се развие цялостна политика за постигане 
на тяхната пълноценна интеграция. На практика това си беше готов про-
ект за стратегия – строен, ясен и идейно издържан, който се очакваше 
да улесни мисловните напъни и хаотични усилия на работните групи за 
по-бързото и ефективно приемане.  

Дали този документ се оказа твърде революционен за времето си, дали 
съдържаше някои „еретични” и немислими за осъществяване в Бълга-
рия мерки и цели, като например „Всички деца с увреждания в предучи-
лищна и училищна възраст да учат в общообразователни училища” или 
просто нямаше нужната привлекателна стойност за политиците, която 
активност се задействаше само при очертаваща се перспектива за бър-
зи и лесни дивиденти, неясно по какви причини, но готовия проект за 
стратегия бе прилежно оставен да отлежава в архивите на Министерски 
съвет в очакване на едни по-добри времена и хора, които да му обърнат 
нужното внимание.  

Днес годината вече е 2007. Тогава, в зората на масовите обществено-
икономически промени, имаше само един специализиран закон за „инва-
лиди” със силно съмнително качество и потенциал за ефективност. Сега 
България е член на Европейския съюз. Има купища подписани междуна-
родни хартии, конвенции, правила и спогодби за права на човека и анти-
дискриминационна политика. Вече имаме и лесно достъпни за общест-
вения интерес споменатата вече и достойно отлежала „Стратегия за 
равни възможности за хората с увреждания”, План за нейното изпълне-
ние, стария с ново име Закон за интеграция на хората с увреждания, 
Правилник за неговото прилагане, Закон за защита от дискриминация и 
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макар и твърде оскъдни, няколко правителствени програми за заетост 
на хора с увреждания.  

Щом в началото липсата на нормативна база беше сериозен проблем за 
качествено случване на нещо хубаво в сферата на уврежданията, то се-
га при наличието на такова впечатляващо количество документи, хора-
та с увреждания вече би трябвало да се виждат в метрото, градските 
автобуси, училищата, общинските администрации, кината... Би трябвало 
да е започнал необратим процес на социално включване. Съвсем ес-
тествено е добре оформените и демократични фрази на хартия да во-
дят и до лесно разпознаваемото им в реалността приложение. Хората, 
визирани в тях демократично живеещи в обща среда. Хора с възмож-
ности за избор и годности за поемане на отговорност към собствения им 
живот. Например, млад човек, управляващ акумулаторна инвалидна ко-
личка излиза делнична сутрин от дома си. Придружаван от неговия ли-
чен асистент се качва на метрото и след половин час вече е на работно-
то си място. Реалност или фантазия? Задача за личен размисъл за все-
ки, който живее в България.  

Добрите намерения и драматичните приложения. Да видим. 

Впечатляващ пример от произволно избрана част от „Стратегията за 
равни възможности за хората с увреждания”, на която като основен по-
литически документ ще посветя специално внимание след броени редо-
ве, е записано, че неотменима част от общата политика на Правител-
ството е „създаването на предпоставки за пълноценно участие на хо-
рата с увреждания в икономическите, социалните и политическите 
процеси, като същевременно се зачита и техния личен избор”. Личен 
избор. Казано с други думи, очаква се средата и условията на живот в 
нея да бъдат организирани така, че всеки човек с увреждане да има 
свободата САМ да решава къде, как и с кого да живее, дали да работи, 
какъв транспорт да използва и колко здравословно да организира ежед-
невието си, например. Невероятно добро намерение. Прекрасно! 

Из нормативната база за хората с увреждания със сигурност могат да 
бъдат открити много разнообразни примери, разглеждащи практическо-
то разбиране на това недвусмислено заявено намерение. В случая ще 
отдадем нужното внимание на създадената и финансово обезпечена 
програма на Министерство на труда и социалната политика „Асистент за 
хора с увреждания”. Програма-гордост за нейните автори, които със за-
доволство широко огласяват „европейския” и вид и възможности за пъл-
ноценна интеграция на хората с увреждания. Това според програмата 
става чрез личен асистент, който задължително трябва да е член от се-
мейството или роднина на човека с увреждане и социален асистент, 
който трябва да е дълготрайно безработен без да взима каквато и да е 
пенсия.  
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Друга възможност, която хората с увреждания могат да изберат за пъл-
ноценното им участие в живота е услугата „социален домашен патро-
наж”. Срещу немалък процент от пенсията, те могат да се радват на 
„пълноценното” си участие в „икономическите, социалните и политичес-
ките процеси”, като два пъти седмично получават топла храна и почис-
тен дом. Разбира се, „изборът” е важен. С тези три вида социални ус-
луги обаче се изчерпват възможностите за избор. За сега това е преце-
нила държавата, че ще е нужно на хората да се интегрират. 

Срещите ми отблизо с подобни документи, изразяващи официалната 
държавна политика по отношение на хората с увреждания, напоследък 
все по-често докарва в съзнанието ми популярната сентенция: „Пътят 
към ада е изпълнен с добри намерения”. За съжаление в подобен дух, 
представянето на такива примери за драстична подмяна на замисъл и 
изпълнение може да стане начало на серия от многотомна книжнина.  

Посочения по-горе пример недвусмислено показва, че очевидното нали-
чие на различни политически документи, само по себе си не води авто-
матично до изпълнение на заявените в тях принципи и цели, особено 
ако няма разбиране на същинския смисъл, заложен в тях.  

И за да не остане съмнително впечатлението, че примери като горе раз-
гледания са единични случаи, от които не е коректно да се правят край-
ни обобщения и заключения, искам да привлека вниманието ви към ня-
кои други не по-малко впечатляващи части от вече многократно споме-
наваната тук „Стратегия за равни възможности за хората с увреждания”.  

2. Стратегията за равни възможности за хората с увреждания – 
идейно издържана хармония по европейски или пъстър пачуърк1  

Защо сред морето от нормативна книжнина, посветена на хората с ув-
реждания, избрах точно стратегията за нагледна илюстрация на моите 
критично-аналитични размисли по темата? Защото стратегията по свето 
предназначение е основополагащ документ, който поставя общата рам-
ка за развитие на определен въпрос и задава възможни решения за 
постигане на конкретни цели.  

Още от пръв прочит тази стратегия се оказва интересен документ. С 
бурно и мъчително минало, мистериозно настояще и мъгливо, но с на-
деждата, че може да бъде прояснено бъдеще. Всъщност, тук няма да се 

                                                            
1 Американско сватбено одеало, направено от различни по шарки и размери парчен-
ца. Крайният продукт е пъстър и разнолик с много различно преплетени теми, без 
единен общ замисъл. 
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прави обстоен преглед на стратегията. Тя по-скоро ще бъде използвана 
за нагледна илюстрация на установения порочен стил на създаване и 
прилагане на подобни политически документи.  

Става въпрос за същата онази стратегия, чието създаване започна през 
далечната 1998 година. Днес във всички архиви, държавни институции и 
официални интернет страници, отворени за достъп на граждани, може 
да бъде намерен само един вариант на стратегията, който започва с 
важното уточнение и пояснение: “Създаването на Националната стра-
тегия за равни възможности за хората с увреждания е в изпълнение 
на основните приоритети, заложени в Управленската програма на 
Правителството за периода 2001-2005 г”.  

Изключително радостен е фактът, че създаването и реализирането на 
стратегията е сред приоритетите на Правителството за периода 2001 – 
2005 г. Въпреки упоритите ми и целенасочени търсения обаче, не от-
крих никъде информация дали тази стратегия от 2001 година има актуа-
лизирана версия, която продължава да бъде приоритет и на настоящото 
правителство.  

При тази ситуация ни остава да се основем на допускането, че след ка-
то няма или поне не е известно друго издание на стратегията, в активна 
сила остава единствено познатия ни вариант от 2001 година заедно с 
всичките заложени в него принципи, предписания и мерки. Авторите на 
този документ вероятно трябва да са проявили голяма далновидност в 
разсъжденията и констатациите си, след като никой от техните последо-
ватели в лицето на следващото Правителство, не е преценил за необ-
ходимо да се актуализират поне имената или вида на несъществуващи 
вече закони като ЗЗРИИ и органи от типа на НСРИИ, неколкократно ци-
тирани в стратегията.  

В момент на такова откритие човек е неизбежно да не стане подозрите-
лен към актуалната тежест и на други, много по-съществени от просто 
едно име на закон, констатации и пожелания в стратегията. Безспорно 
е, че повече от актуално звучат и сега красиви и елегантни словосъче-
тания като: “равни възможности на хората с увреждания”, “равнопоста-
веност”, “акцентира върху възможностите, а не ограниченията”, “пови-
шаване качеството на живот”, „социално включване”, “личен избор” и 
други подобни, чието изобилие може да бъде забелязано и от един 
бърз, бегъл поглед върху стратегията. Твърде съмнително е обаче дали 
те така красиво и елегантно се прилагат и на практика и дали техните 
измерения могат да бъдат разпознати в отношението към хората с ув-
реждания, на улицата, в училище, в градския транспорт, на стадиона 
или спортната зала.  

Идейно издържана хармония по европейски ли е наистина стратегията 
или по-скоро пъстро, приличащо на пачуърк нещо, което, колкото и за-
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дълбочено да разглеждаш, трудно можеш да установиш в крайна смет-
ка на какъв принцип е подчинено и какви са ценностите, които следва.  

Кое е водещото - социално-медицински подход – някой се грижи, опре-
деля, решава, а ние пасивно приемаме всичко, което ни се предложи 
или подхода, основан на човешки права – човекът е активен субект, кой-
то знае, може и действа? 

И още, важно е да се отбележи, че в изработването на стратегията са 
участвали неправителствени организации на и за хора с увреждания, 
Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция 
за закрила на детето и не малко други министерства и ведомства. Пред-
ставителност голяма, както е прието да се казва. При такова впечатля-
ващо многообразие на хора и институции, споделящи различни визии, 
интереси и ценности за света, не е учудващо, че резултатът от съвмест-
ния им труд, може да прилича на пачуърк. Динамиката и същността на 
процеса от поредицата работни срещи при създаването на стратегията, 
живо се е отразила върху крайния резултат – отделните части изглеж-
дат различно, имат различен акцент, принципи и приоритети. Един мал-
ко по-задълбочен и цялостен прочит на стратегията веднага може да 
разкрие в изработването на кои нейни части активно присъствие и учас-
тие са имали организации на хора с увреждания, отявлени защитници 
на медицинския подход и грижата за човека от експерти-специалисти и 
в кои превес е взел подходът, основан на човешки права, отстояван от 
организации, защитаващи правата на хората с увреждания и тяхното ак-
тивно присъствие в обществото.  

Безусловен аргумент за това твърдение е, например обширния анализ 
направен в стратегията относно осигуряването на комплексна рехабили-
тация (медицинска, професионална и социална) на хората с увреждания 
и най-вече последвалите множество конкретни предложения и мерки за 
действия, насочени към решаване на този проблем. Подробно и напъл-
но професионално са описани видовете терапии, (медицинска, кинези-
терапия, говорна терапия, физикална терапия, ерготерапия, психотера-
пия) като задължително условие за пълноценното включване на хората 
с увреждания в живота на обществото. За разлика от една друга не по-
малко значима област, която предполага истинското, равнопоставено 
участие на хората - спорта, възможностите за отдих и почивка в обща, 
не санаториална среда, туризъм и културен живот. Предложените мерки 
по-скоро изглеждат като бегли благопожелания на някой, който съвсем 
не е убеден, че тези “екстри” са също толкова необходими на хората, 
колкото и осигуряването на условия за достъп до различните видове ре-
хабилитация. Като водеща мярка за повишаване участието на хората с 
увреждания в социално-културни събития, четем: „Осигуряване и орга-
низиране на места за отдих, спорт и туризъм като хотели, плажове, 
спортни центрове, гимнастически зали и други, достъпни за хора с 
увреждания.” Изглежда хубаво пожелание, изразено с размах. Само че 
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хората с увреждания не се нуждаят от специални места, предопределе-
ни от някой друг, обозначени обекти и маршрути, които да очертават 
траекторията на тяхното движение. Ако равнопоставеността и равните 
възможности са уважаван принцип не само „на хартия”, хората трябва 
да имат свободата да избират местата, които да посещават толкова, 
колкото и всички останали.  

Безспорно комплексната рехабилитация е важен и необходим фактор за 
по-доброто функциониране на хората с увреждания, само когато има 
балансирано развитие на политики и целенасочено инвестиране на 
средства във всички области на жизнената реалност. И като че ли, за да 
убедят самите себе си в стойността и правотата на техния труд, автори-
те на централно място в началото на стратегията са предложили най-
важният пожелателен принцип, който би трябвало да обуславя всички 
по-нататъшни мерки и действия: „Премахването на дискриминационни-
те практики и установяването на отношения на равнопоставеност 
на хората с увреждания е най-важният принцип в този документ.”  И 
тъй като равнопоставеността се оказва най-често вербализираната цен-
ност и цел на стратегията, обстойно са обхванати всички необходими 
фактори за нейното постигане – обществена информираност и нагласи, 
транспорт, експертиза на увреждането - ТЕЛК, образование в обща сре-
да, осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, 
технически помощни средства (ТПС), трудова заетост, развитие на со-
циални услуги в общността, отдих и култура.  

Всички от изредените елементи като отделни, самостоятелни рубрики 
стоят почти перфектно в подреден текст. 

„Провеждане на информационни кампании с цел осигуряване на широ-
ка обществена подкрепа на дейностите, които ще се предприемат 
за реализиране на Стратегията.” 

„Осигуряване на физически достъп до обществени сгради (училища, 
детски градини, висши учебни заведения, театри, ресторанти, бол-
ници, сгради на държавни, културни и спортни институции и др.), жи-
лища, открити пространства и работни места.” 

„Възприемане на Европейските стандарти за достъпност и универ-
сално проектиране, както и осигуряване на подходящи условия за 
тяхното приложение в практиката.” 

„Разработване, утвърждаване и прилагане на Национални стандарти 
за достъпност на обществения транспорт.” 

„Осигуряване на достъп до информация и комуникации. Разработване 
на държавна стратегия за достъпност на информационните услуги и 
документацията за различните групи хора с увреждания.” 
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„Преглед на нормативната уредба и иницииране на промени, свързани 
с употребяваната терминология и с недопускане на дискриминация 
спрямо децата с увреждания.” 

“Създаване на възможности за децата с множествени увреждания и с 
ментални проблеми да участват в процеса на образование, обучение 
и социализация от най-ранна възраст в детските и общообразова-
телните учебни заведения.” 

„Насърчаване на работодателите да наемат и задържат на работа 
лица с увреждания в обикновена работна среда.” и т.н.  

Това са само една малка, нагледна част от благопожелателните мерки 
и действия, които изпълват основното съдържание на стратегията.  

Драматичните приложения на добрите намерения.    

Успешното и ефективно изпълнение на всяка дейност зависи от обусла-
вящите я нагласи, ценности и убеждения на всеки ангажиран в този 
процес. Ако отговорните лица, въвлечени в създаването на условия за 
равнопоставеност на хората с увреждания, не споделят принципите на 
зачитане на човешкото различие и социално включване, за осъществя-
ването на всички тези демократични мерки съществуват две неблаго-
приятни възможни продължения.  

Първо – действа се чрез бездействие, оправдано със социално прием-
ливи аргументи: няма пари, институциите не работят, прехвърляне на 
отговорност, липса на приоритети, обществени разногласия, норматив-
ни противоречия и други подобни. 

Второ – действа се чрез използване на познати рутинни действия, га-
лантно завоалирани с европейски наложена терминология. Например, 
казваме, че имаме равнопоставеност, възможности за независим живот 
и свобода на избор и в отговор на това организираме социални услуги с 
активен характер, в които все повече активност и отговорност се вменя-
ва на социалния работник и все по-малко самостоятелност и лична ини-
циативност на човека с увреждане.  

И понеже нагласите, информацията, гласността и видимостта са основ-
ни за публичното присъствие и зачитане на определен обществен въп-
рос се изкушавам да ви поканя да погледнем заедно как тази важна 
мярка е подобаващо отбелязана в стратегията и какво отражение нами-
ра тя в реалността.  

„Настроенията и нагласите в обществото по отношение на хората 
с увреждания все още са доминирани от представи, будещи съжале-
ние, безразличие  и негативизъм.”  Тази безусловна констатация, посо-
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чена в стратегията е последвана от препоръки за преодоляване на това 
статукво, като особен акцент е отдаден на продължителността на про-
цеса на промяна и най-вече на съвместното участие на самите хора с 
увреждания и техните организации, държавните институции и медиите. 
В стратегията се подчертава, че е изключително важно: 

 „Насърчаване на средствата за масово осведомяване..., да направят 
услугите си достъпни за хората с увреждания, ...да създадат нови 
предавания и рубрики, специализирани програми, участие в телевизи-
онни и радиопредавания на хора с увреждания, специални предавания 
за проблемите на инвалидността и възможностите за интеграция.” 

Днес, 2007 г., седем години след появата на този документ, равносмет-
ката от изпълнението на тези мерки изглежда печално мрачна. При 
свръхнатоварените медийни честоти (три национални телевизии, десет-
ки кабелни, множество радиостанции и преливащ от заглавия вестни-
карски пазар), достъпността на информацията за хората с различни ув-
реждания продължава да бъде безкрайно ограничена. Единствено две 
телевизии са осигурили в едни от ранните си новинарски емисии жесто-
мимичен превод за хора със слухови проблеми. Беше създадено и пре-
даване, посветено на общочовешката тема за различието (предаването 
„неВАЛИДНО”, излъчвано по БТВ, 2004 г)., което имаше много добър об-
ществен отзвук, но за съжаление неговото присъствие на екран се оказа 
несправедливо кратко. Опити за специализирани рубрики и програми 
дори не бяха започвани. Очевидно темата за уврежданията се възприе 
като твърде голямо предизвикателство, което би могло да бъде пред-
ставено по нестандартен, интересен и интригуващ начин единствено от 
непредубедени, широко скроени творчески умове. От друга страна, лип-
сата на възможност за комерсиализиране на темата, макар и предизви-
кателна, тя не можа да се превърне в примамлива за творческа работа 
материя.     

„Хората с увреждания да се представят като носители на позитивни 
роли, като равнопоставени граждани в едно демократично об-
щество”. Смут и объркване цари и в много уважавани обществени ме-
дии относно присъствието и т.нар. имидж (образ) на хората с уврежда-
ния. Как да ги наричаме (инвалиди ли са, хора със специфични потреб-
ности, хора с увреждания), какви са  исканията и очакванията им  за 
провеждане на тяхната национална политика, какви са желанията им? 
Сигурно всеки от нас е бил свидетел на сърцераздирателни ТВ репорта-
жи и вестникарски очерци за умиращи от глад, бедни инвалиди и за 
щастие, паралелно с това, прокрадващи се в последно време светли 
примери на лъчезарни, будно гледащи от екрана деца с увреждания, 
които вече ходят на училище заедно с всички други деца. И понеже в 
стратегията се препоръчва още „активно ангажиране на медиите в 
процеса на повишаване на информираността на обществото по 
проблемите и възможностите на хората с увреждания.” както и „Ра-
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бота с журналисти и експерти в сферата на масовите комуникации 
за промяна на визията, езика и начина на представяне на хората с ув-
реждания в медийното пространство.” искам да ви припомня един 
впечатляващ ТВ материал, излъчен неотдавна по голяма национална 
телевизия, чиито анонс от драматични, гръмки слова, гласеше следно-
то: „Топлофикация осъди инвалид”. През цялото време на интервюто с 
човека, който действително беше натрупал солидни сметки към топлин-
ното дружество, се лееше възмутителна ненавист към кощунството да 
заведеш под съдебна отговорност инвалид. Явно в отправната си глед-
на точка авторите на материала са привидяли „инвалидът” като рядък, 
чуплив и праведен обект, който независимо от делата си винаги трябва 
да бъде защитаван. „Инвалидът” е гражданин, който би трябвало да има 
равни права и задължения, като всички други граждани и ако човек с ув-
реждане се случи да заобиколи обществените правила и закони, той би 
трябвало да бъде третиран като всички други граждани. Съвсем отде-
лен е въпросът за коректността на топлофикация и нейното отношение 
към гражданите.  

Видно е, че голямата, продължителна и целенасочена работа с медиите 
и самите хора с увреждания след седем години още е на стартовата си 
отсечка. Изпълнението на всички пожелания от стратегията обобщени в 
целта: „Създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на хо-
рата с увреждания, ефективно упражняване на правото им на незави-
сим живот и социално включване.”  приложени в реалността изглеждат 
като измъчени творчески импровизации на преписал ученик, поканен да 
покаже лично разбиране на копирания от него труд. Оказва се, че нуж-
ните политическа воля и желание са твърде оскъдни, за да бъдат реа-
лизирани декларираните мерки без да са грозно деформирани. А актив-
ността на гражданите, които да следят отблизо с критична непримири-
мост случването или не-случването на поети политически ангажименти 
и срокове не прави изключение от общата тенденция. Неудържима и 
масова настойчивост, когато в публичното пространство се заговори за 
преразпределение на средства по отношение на права и придобивки и 
малко, ограничено присъствие, когато възникне въпрос за поемане на 
отговорност и активно включване в различни инициативи.  

Ето защо и самият текст заприлича на шарено одеало – отразява поже-
лателния, ведър стил на стратегията и накъсания, хаотичен драматизъм 
на тяхното приложение в реалността. Затова и политиката за хора с ув-
реждания изглежда непоследователна, хаотична и благопожелателна, а 
иначе керванът си върви със стария муден ритъм по познатите утъпкани 
пътища. Нищо, че има стратегия, закони, правилници и наредби.  

Има и добра новина и тя е, че тези прословути принципи и европейски 
практики за обикновените хора, които истински се интересуват, четат и 
разбират, започват все по-малко да звучат абстрактно и да изглеждат 
необозримо недостижими. България е вече пълноправна част от една 
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обединена европейска общност, в която основната ценност са закон-
ността и правилата на обществените взаимоотношения. И ако за осно-
вен политически документ като стратегията все още се допускат свобод-
ни импровизации, то съвсем скоро подобна подмяна на смисъла ще бъ-
де невъзможна.  

 

 

 


