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Този документ е създаден по Методиката за анализ и събиране на казуси за нарушени права, 
разработена от екипа на проект „Живот на воля или по чужда воля! – застъпничество за човешки права 
на хората с увреждания“, изпълняван от Център за независим живот (http://www.cil.bg). Проектът 
е финансиран по третия конкурс за набиране на проектни предложения на Програма за подкрепа 
на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 (www.
ngogrants.bg). Пълният текст на Методиката може да намерите на уеб сайта на Център за независим 
живот, в Наблюдателница. 

Център за независим живот (ЦНЖ) носи цялата отговорност за съдържанието на доклада и 
по никакъв начин не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за 
подкрепа на неправителствени организации в България.
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РЕЗЮМЕ
В анализа се  прави преглед на социалните политики за хората с увреждания (ХУ) в частта, която 

регулира придобивките и помощните средства, които се отпускат на хората с увреждания. Анализът 
на законите и правилниците разкрива попечителска и изключваща философия и нагласа към ХУ. Тя се 
корени в пълното неразбиране и незачитане на незавимисия живот като човешко право и потребност 
за хората с увреждания.

Във втората част на изследването тази картина се допълва от данни, събрани чрез интервюта 
(индивидуални и групови), които потвърждават господството на тази дискриминационна нагласа и 
лишенията, до които тя води, когато е организирана  в политики, институции, правилници, практики 
и стил на отношение към хората с увреждания.  

В края на доклада са предложени мерки за преодоляване на съществуващата  структурна 
дискриминация към хората с увреждания от страна на публичните политики. 

ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на настоящия анализ на придобивките и техническите помощни средства е да оцени 

първо, тяхната ефективност и пригодност за социалното включване на хора с увреждания; второ, 
съвместимостта на българското законодателство в тази област с философията и принципите на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – и по-специално с разпоредбите на чл. 19. 
„Независим живот и включване в общността“ и трето, да предложи ефективни и ефикасни мерки 
за въвеждане на механизми, които гарантират реална подкрепа за независим живот и включване в 
общността на хората с увреждания. 

Отправната ни точка е разработената Методика за анализ и събиране на казуси за нарушени 
права, заимствана от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и основана върху 
логическата рамка за състоятелност на всяка политика, а именно структура – процес – резултат от 
изпълнението на определени стратегически документи, закони, подзаконови актове и оперативни 
програми. 

Втори репер в изследвнето е разбирането, че уврежданията са динамично социално понятие, 
което отразява невъзможността на хората с „траен физически, психически, интелектуален и/или 
сетивен дефицит“ да участват в живота на избраните от тях общности поради бариери в средата, 
която обитават – физическа, културна и институционална. Член 19 от Конвенцията – Независим 
живот и включване в общността – прогласява правото на избор на всеки човек с увреждане къде 
и с кого да живее, правото да участва в живота на общността, да се възползва от всички публични 
ресурси наравно с останалите граждани, като задължава държавите-членки да осигуряват механизми 
и ресурси за гарантиране на това право.

АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА 
УВРЕЖДАНИЯТА
Подходът в настоящия анализ въвежда разграничение между ПРАВА на хората с увреждания 

(право на труд, право на образование, право на свободно придвижване и др.) и ПРИДОБИВКИ за 
хората с увреждания (безплатна карта за транспорт, безплатни учебници за студенти, добавка за чужда 
помощ, за интеграция и т.н.), които една държава предоставя на своите граждани с увреждания. И ако 
терминът „право“ – в контекста на нашия анализ – се отнася до човешките права, провъзгласени и 
утвърдени в редица международни актове и носи ясно определен юридически смисъл и съдържание, 
то понятието „придобивка“ няма дефиниция в българското законодателство, а българският тълковен 
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речник го определя като „нещо придобито“. По-богат набор от значения може да се намери в българския 
синонимен речник, където „придобивката“ е „облага, полза, печалба, изгода, добив, резултат, 
достижение, постижение, завоевание, актив, успех, преимущество, кяр, интерес“. От всичко е 
видно, че между двете има съществена смислова разлика и пренебрегването й води до парадоксални 
ситуации, като например безплатен билет за пътуване с недостъпно превозно средство. При всеки 
опит на държавата да ограничи някои придобивки поради доказана неефективност и разхищение 
на публичен ресурс (2 пъти в годината безплатно пътуване на хора с увреждания с междуградския 
автобусен транспорт1), то хората с увреждания в страната и някои техни организации протестират с 
аргумента, че се „отнема право“ (в приведения пример) на свободно придвижване).

„В полето на уврежданията в момента 
права няма, всичко са придобивки някакви, 
които на всичкото отгоре не са добре 
регламентирани и понеже не могат да 
бъдат мотивирани по никакъв начин за 
това от дъжд на вятър се получават 
едни спорове „Кое да вземем?“., „Кое да 
дадем?“, като че ли даваме сено и слама и 
взимаме сено и слама.“ (мнение на човек с 
увреждане)

Същият човек коментира твърдението: „…ако им се 
вземат интеграционните добавки, им се отрязва правото, да кажем, на транспорт?“, по следния 
начин:

„Не, не е така. Значи, това е придобивка защото, първо, с тази нищожна сума никакво 
право не забелязвам, защото не всеки има нужда от подпомагане при транспорт.“

Има много подобни ситуации през последното десетилетие, затова е важно още тук да кажем, че 
в този анализ ще обърнем внимание върху придобивките за хора с увреждания в България и начина, 
по който те кореспондират с чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както 
и върху степента, до която им помагат да упражняват правата си. 

Ценностна рамка на законодателството
В правовите държави, каквато е и България, взаимоотношенията между гражданите – помежду 

им и в отношенията с държавата – се урегулират чрез закони и подзаконови нормативни актове, на 
които ценностите трябва да са съобразени с Всеобщата декларация за правата на човека2.

Наличието на „специални“ закони в определени сфери – като социалното включване на хората 
с увреждания, вероизповеданията, дискриминацията и др. – е продиктувано от необходимостта да 
се обърне специално внимание на тези области, където по исторически и културни причини са се 
натрупали сериозни проблеми. Те обаче биха имали положителен ефект само при условие, че са ясно 
разписани, с точни и конкретни цели, съответстващи на конкретните особености на областта, за която 
са предназначени.

Консултирането с всички заинтересовани страни и отчитането на тяхното мнение е от огромно 
значение при процеса на правене на законите, тъй като само така може да се постигне удовлетворяване 
на нуждите от този нормативен акт за урегулиране на обществените взаимоотношения. Когато този 
процес е опорочен, то наличието на акта и заложените в него цели преследват друг ефект – политически 
и/или икономически – но не и регулиране на нарушени връзки в обществото.

1 http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=512210
2 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg
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не могат да бъдат мотивирани по 
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Българското законодателство в сферата на уврежданията
Прегледът на българското законодателство в сферата на уврежданията показва, че основните 

нормативни актове са Законът за интеграция на хората с увреждания3 и Правилникът за неговото 
приложение4, Законът за социално подпомагане5 и Правилникът за неговото приложение6, както 
и Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на 
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия7. 

 - Закон за интеграция на хората с увреждания 

Обща философия на ЗИХУ

Първият специален закон за хората с увреждания (Закон за защита, рехабилитация и социална 
интеграция на инвалидите) е приет през 1995 г. от 37-то Народно събрание, като още тогава бе 
осъзната нуждата от един общ закон, кодифициращ многостранната материя на уврежданията, който 
да положи основата на една смислена интеграционна политика. Ролята на този закон бе да въведе 
яснота по отношение на институциите и техните отговорности, да определи механизма за постигане 
на заявените цели, да дефинира границите на „задължителното“ и „забраненото“. Наивно е да се 
мисли, че един закон може да регулира цялата материя – да въведе всички задължителни процедури 
и буквално да изброи необходимия инструментариум за постигане на поставените цели. Социалните 
практики са тези, които осмислят един закон, които го правят добър или лош в зависимост от това дали 
потребностите на неговите ползватели са задоволени или не, дали е в състояние да реагират гъвкаво 
и динамично на нуждите на хората. Без добри практики, без съобразяване с местните и национални 
особености, един закон не може да произведе социален и политически ефект.

Именно поради липсата на добри социални практики, наличието на изначално погрешни 
схващания за уврежданията, за разходването на държавните ресурси, за нагласите в обществото и 
необходимостта от подкрепяща среда за включване на хората с увреждания в живота на обществото, 
този закон бе променен през 2001 г. За съжаление активните хора с увреждания и/или техните 
организации – като потребители на закона – отново не бяха поканени да споделят своите виждания за 
промените, което е задължително условие за ефективност на закон.

Така и тези промени не доведоха до съществено нова картина в България и отново затвърдиха 
една отдавна съществуваща заблуда, водеща до объркване в самата държавна администрация, а 
именно – хората с увреждания не са по дефиниция социално слаби. Такива са всички хора, чиито 
доходи не стигат за задоволяване на основните им житейски нужди, без 
значение дали имат увреждане или не. Показателен за това е фактът, че 
много от мерките за подпомагане на хората с увреждания са разписани в 
Закона за социално подпомагане, имат подоходен критерий за достъп и 
цялата процедура по предоставянето им се администрира от Агенцията за социално подпомагане и 
нейните териториални структури.

След още 3 години, през 2004 г., 39-то Народно събрание прие изцяло нов Закон за интеграция 
на хората с увреждания и вносителите му ни убеждаваха, че това е най-добрият закон, отчитащ 

всички проблеми на хората с увреждания в България. Е, и този път не бяха 
прави и това бързо се доказа. Интеграцията отново остана „разкрачена“ 
между този „нов“ закон и Закона за социално подпомагане, дефиницията 
за увреждане е „всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, 
във физиологията или в психиката на даден индивид“, а тази за човек 

3 http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478
4 http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135497213
5 http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633
6 http://lex.bg/laws/ldoc/-13038592
7 http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/rubs/horuv/narzauslredza.rtf

хората с увреждания не са 
по дефиниция социално 

слаби

Интеграцията отново 
остана „разкрачена“ между 
този „нов“ закон и Закона 
за социално подпомагане
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с трайно увреждане е „лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо 
увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни 
за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на 
намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто“. Това 
определение на понятието увреждане, произтичащо изцяло от медицинския модел на уврежданията, 
е в дълбоко противоречие с концепцията на социалния модел, която е в основата на Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания, приета само няколко години след закона.

В чл. 2 от Закона се очертават целите му, а именно – да създаде условия и гаранции за:

• равнопоставеност на хората с увреждания;

• социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им;

• подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;

• интегриране на хората с увреждания в работна среда.

Заявените цели на ЗИХУ са изцяло в духа на международните правозащитни инструменти. 
Понятията „равнопоставеност“, „социална интеграция“, „подкрепа“ и „интегриране“, обаче не са 
определени, така че резултатите им да бъдат обективно оценени в края на цикъла от целеполагане, 
проектиране на политиката, планиране на действие и оценка на ефекта от действието. При липсата на 
операционализирани дефиниции в закона – какъвто е случаят – тези понятия могат да бъдат своеволно 
тълкувани и така всяка политическа мярка да бъде обоснована като целесъобразна и законосъобразна. 

Закономерностите на социалното развитие и световният опит са доказали, че в сферата на 
уврежданията, както и по отношение на други маргинализирани групи равнопоставеност и социална 
интеграция се постигат само чрез прилагането на съвкупност от мерки, насочени едновременно и към 
индивида, и към обкръжаващата го среда. 

Иначе казано, с индивидуални помощи за 
инвалидност, но без интервенции за промяна 
на средата нито хората стават равнопоставени, 
нито се случва социалната им интеграция. 
Основните фактори за равнопоставеност на 
хората с увреждания са свързани с достъпа им до 
различните обществени системи – образование, 
здравеопазване, транспорт, комуникации, пазар 
на труда, култура, спорт и т. н. 

Институциите, фирмите и доставчиците на услуги трябва да осигурят достъпна физическа среда 
и подходящо обслужване на хората с увреждания в общо пространство, заедно с останалите клиенти. 

Индивидуалната подкрепа се изразява в 
осигуряване на технически помощни средства и 
лична помощ, които да компенсират засегнатите 
от увреждането функции, за да може човекът да 
ползва услугите и системите наравно с останалите 
граждани. Точно тази равнопоставеност отсъства 
в духа и в буквата на този закон и правилника за 
неговото прилагане.

Пожелателност – липса на операционалност

Разпоредбите на този член 4 от ЗИХУ, където са описани средствата (политиките) за интеграция 
са твърде общи. Липсата на конкретизация в ППЗИХУ показва, че намерението за интеграция е по-
скоро декларативно и не е изпълнено със съдържание. 

Иначе казано, с индивидуални помощи за 
инвалидност, но без интервенции за промяна 

на средата нито хората стават равнопоставени, 
нито се случва социалната им интеграция. 

Основните фактори за равнопоставеност на 
хората с увреждания са свързани с достъпа им до 
различните обществени системи – образование, 

здравеопазване, транспорт, комуникации, пазар на 
труда, култура, спорт и т. н. 

Индивидуалната подкрепа се изразява в 
осигуряване на технически помощни средства и 
лична помощ, които да компенсират засегнатите 
от увреждането функции, за да може човекът да 

ползва услугите и системите наравно с останалите 
граждани. Точно тази равнопоставеност отсъства 
в духа и в буквата на този закон и правилника за 

неговото прилагане.
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Не става ясно какво се очаква от всеки инструмент за интеграция на хората с увреждания и как 
трябва да работи той. 

Социално-икономическата защита и медицинската рехабилитация – са елемент от социалното 
подпомагане и лечебната дейност и като такива не са фактори за интеграция. Ангажиментът на 
държавата към всички нейни граждани по отношение на социалното им добруване е безспорен, 
но той е уреден в ЗСП и правилника за неговото прилагане. Именно там са предвидени специални 
(преференциални) условия за хора с решения на ТЕЛК, за които „са изчерпани всички възможности 
за самоиздръжка и за издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс“ (чл. 11, ал. 2). Същото се 
отнася и до медицинската рехабилитация, която е уредена в Закона за лечебните заведения и Закона 
за здравното осигуряване.

Свръх-централизация и неясни отговорности

Моделът на управление на политиките за интеграция на хора с увреждания, възприет в закона 
е свръх-централизиран (чл. 5., ал. 2) като едновременно с това отговорностите, вменени на МС, 
областите управители, МТСП, органите на местното самоуправление и др. не са разписани изобщо в 
ППЗИХУ. 

Втори проблемен момент е участието на масови, т.нар национално представителни организации 
на хора с увреждания. Проблемът с тези организации и тяхното участие е, че те са преки наследници 
на масовите организации на хора със специфични увреждания (зрителни, слухови и т.н.), които 
възникват в началото на 20-ти век в България и са пряко свързани със сегрегационната политика за 
хората с увреждания разпространена в индустриалния свят през 19-ти век. Характерна черта за тях 
са специфичните производствени среди – т.нар. 
предприятия за незрящи, глухи и др., които с 
помощта на специализираните училища за деца 
със специфични увреждания създаваха социален 
свят на уврежданията, който беше паралелен и 
откъснат от света на хората без увреждания. На 
практика това беше сегрегационна политика и 
резултатите от нея бяха, че хората с увреждания 
отсъстваха от обществото – например тяхното 
представителство в управленските, академични и среди на изкуството, не отговаряше изобщо на 
статистическото им разпределение в обществото. 

Социализмът остави среда, „чиста“ от инвалидност и вторият знак за това е безкрайно 
недостъпната, за хора с увреждания, физическа среда. Тя просто е проектирана за свят, в който няма 
хора с увреждания.

Дефицит на гражданско участие и конфликт на интереси

НПО на хората с увреждания носят този възглед за мястото на хората с увреждания в обществото. 
Третият проблем с тяхното участие в политиките произтича от едно специфично пост-тоталитарно 
политическо решение в областта на социалните политики. Става въпрос за ролята на НПО като 
„доставчици“ на социални услуги, делегирани от държавата. Првеждан систематично този процес 
обвърза НПО с държавната политика и ограничи неимоверно възможността НПО да критикуват 
и развиват политиките, организирани от държавните институции, които се превърнаха в техни 
работодатели.  

Организациите за хора с увреждания са доставчици 
на услуги и участието им в „провеждането“ на политика за 
интеграция поражда конфликт на интереси, защото ролята 
им е да обслужват хората с увреждания срещу заплащане от 
държавата. 

... т.нар. предприятия за незрящи, глухи и др., които 
с помощта на специализираните училища за деца 
със специфични увреждания създаваха социален 
свят на уврежданията, който беше паралелен и 
откъснат от света на хората без увреждания. На 
практика това беше сегрегационна политика и 

резултатите от нея бяха, че хората с увреждания 
отсъстваха от обществото...

Организациите за хора с 
увреждания са доставчици 
на услуги и участието им в 

„провеждането“ на политика за 
интеграция поражда конфликт на 
интереси, защото ролята им е да 
обслужват хората с увреждания 
срещу заплащане от държавата. 
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Организациите на хора с увреждания са онези, които имат интерес да защитават човешките 
права на своите членове и/или поддръжници.

На териториите на общините има и други организации на хора с увреждания, които не са 
национално представителни, но работят активно в тази сфера и познават отблизо местните проблеми, 
свързани с интеграцията. Именно тяхното участие в провеждането на интеграционна политика 
съвместно с местната власт би донесло най-голяма полза за самите хора с увреждания.

В чл. 6 на ЗИХУ е предвиден консултативен орган „за осъществяване на сътрудничество 
при разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания 
към Министерския съвет.“ Нарича се Национален съвет за интеграция на хората с увреждания с 
председател министъра на труда и социалната политика.

Този орган е особено проблематичен поради гореописания конфликт на интереси. Организациите 
за хора с увреждания, които са доставчици на услуги, тоест социални търговци, имат равно 
представителство с това на клиентите си, тоест на хората с увреждания. Както вече подчертахме 
обаче, тяхната роля е да обслужват клиентите най-често срещу заплащане от държавата в рамките на 
определени политически решения и търговски схеми. Конфликтът на интереси е повече от очевиден 
– решения, които облагодетелстват единствено доставчиците на услуги (организациите за хора 
с увреждания) трудно могат да бъдат свалени от политическия дневен ред, като се имат предвид 
и далеч по-големите възможности на тези организации за лобиране във властта. Синдикатите и 
работодателите имат по една шеста от местата, макар и да нямат пряк интерес от политиките в сферата 
на уврежданията – техният интерес е по-скоро корпоративен (особено на работодателите). Освен 
представителите на държавата и организациите на хора с увреждания, Националното сдружение 
на общините е единственият политически участник в тази разнородна компания, защото местната 
власт, макар и с правомощия да взема независими политически решения в рамките на общината, 
трябва да спазва политическата насока на националната държава. При такава конфигурация на 
Националния съвет интересът на хората с увреждания е представен миноритарно – надделяват всички 
други интереси, в които инвалидността може да се използва инструментално, тоест партийно и/или 
корпоративно. Практиката изобилства с доказателства на тази теза.

Социално подпомагане или социална интеграция

Това не е дилема за ЗИХУ, за съжаление. 
Въпреки създадената Агенция за интеграция на 
хора с увреждания властта при управлението на 
дейностите, свързани с хората с увреждания остава 
в ръцете на Агенцията за социално подпомагане 
– всесилната „държава в държавата“ институция 
за управление на мизерията (смекчаване на 
последиците от бедността). Така спецификата 
на уврежданията и интеграционните политики 
в тази сфера си остават в общия знаменател на 
бедността и безработицата, на жизнения стандарт 
и индустриалните отношения.

Медицински модел на инвалидността – белег на архаични представи за труда и за 
човешката общност

Убеждението, че „медицинската експертиза на работоспособността“ (чл. 10 на ЗИХУ) е алфата 
и омегата в оценката на уврежданията, е безнадеждно остаряло. Това е така, защото докато в миналото 
производителният труд е бил преобладаващо физически, в днешно време технологиите коренно са 
променили характера на труда и ценностите в обществото. Различно е и търсенето на пазара на труда 
– човек с увреждане може да бъде толкова производителен, колкото и колегата му без увреждане, стига 
да е образован, да може да общува, да бъде изпълнителен и дисциплиниран на работното си място. 

... властта при управлението на дейностите, 
свързани с хората с увреждания остава в ръцете 

на Агенцията за социално подпомагане – 
всесилната „държава в държавата“ институция 

за управление на мизерията (смекчаване на 
последиците от бедността). Така спецификата 
на уврежданията и интеграционните политики 
в тази сфера си остават в общия знаменател на 

бедността и безработицата, на жизнения стандарт 
и индустриалните отношения.
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Освен това вече е официално прието (виж Международната класификация на функционирането, 
уврежданията и здравето на СЗО), че потребностите на хората с увреждания не може да се определят 
само въз основа на медицинската експертиза.

Днес инвалидността е функция от възможностите на 
човека да участва – в училище, на работното място, в живота 
на общността. Медицинската експертиза е само един от многото 
компоненти при оценката на инвалидността, която по същество 
представлява оценка на функционалността и на средата, в която 
е поставен човекът. В наши дни е парадоксално всички права и придобивки за хората с увреждания 
да бъдат поставени в зависимост от едно решение на ТЕЛК. Нещо повече, медицинската експертиза 
може да се прави от болничното заведение, което лекува човека, вместо от някаква нарочна и всесилна 
комисия. Още по-обезпокоителен е фактът, че определението за „човек с увреждане“ и „човек с 
трайно увреждане“ е пряко обвързано с експертизата, тоест увреждането се третира единствено през 
призмата на медицинския модел.

Диагнозата – средство за социално изключване

Медицинската диагноза (на която се основава решението на ТЕЛК) не помага изобщо да се 
предвидят нуждите от услуги, потребностите и последствията за човешкото функциониране. 
Заключенията на социалната оценка на човека с увреждане трябва да определят функционалността на 
тялото, сетивата и ума и необходимостта от компенсиращи мерки, които да го направят равнопоставен 
в обществото – технически помощни средства, лична помощ и достъпна среда в дома, на работното 
място, в квартала, в институциите. Те не бива да зависят от медицинската експертиза, защото целите 
им би трябвало да са коренно различни.

Социалната оценка (чл. 13 от ЗИХУ) – още едно средство за социално изключване

Текстът на чл. 13, ал.1, т. 3 от ЗИХУ показва, че единствената оперативна функция на социалната 
оценка е да предложи „отпускане на месечна добавка за социална интеграция“. Като се вземе предвид, 
че по подзаконови нормативни актове нейният размер е обвързан с процент (15 – 20) от гарантирания 
минимален доход (65 лв. за 2016 г.), то цялото усилие за индивидуална оценка на функционалността 
на човека се разкрива като лишено от смисъл. Тази констатация се потвърждава и от текстовете в 
ППЗИХУ, които наблягат върху състава на консултативните комисии към дирекция „Социално 
подпомагане“ и процедурите на работа, които би следвало да се уредят с нарочен правилник за 
работата на тези комисии. От закона хората трябва да 
разберат функцията на социалната оценка, а в правилника 
за неговото прилагане да намерят методиката за нейното 
изработване и използване.

Ако социалната оценка се превърне в основание за 
отпускане на средства за асистент, за технически помощни 
средства, за адаптиране на дома и за транспорт съобразно 
социалния статус на човека (възраст, образование, занятие 
и т. н.) и неговата функционалност, то и отношението на 
всички участници в процеса би се променило. Само при подобни обстоятелства децата с увреждания 
и хората с увреждания в активна възраст ще могат да получават ресурс за интеграция, а хората с 
увреждания в пенсионна възраст – средствата, необходими им да живеят достойно старините си. От 
5 януари 2007 г. е въведен нов формуляр на социалния доклад, който съдържа повече елементи на 
човешкото функциониране. Той обаче не дава основание да се очаква системна промяна, тъй като 
достъпът до ресурсите за интеграция продължава да не зависи от социалната оценка, а от решението 
на ТЕЛК за намалена работоспособност. Така активните хора с увреждания не могат да се реализират, 
а възрастните хора със здравословни проблеми поради възрастта си получават добавки към мизерните 
пенсии, които не ги правят по-богати и не съхраняват достойнството им, но консумират публичен 
ресурс. ЗИХУ и правилникът за неговото прилагане са придатък към Закона за социално подпомагане 

Днес инвалидността е функция 
от възможностите на човека да 

участва – в училище, на работното 
място, в живота на общността.

Ако социалната оценка се превърне 
в основание за отпускане на средства 
за асистент, за технически помощни 
средства, за адаптиране на дома и за 

транспорт съобразно социалния статус 
на човека (възраст, образование, занятие 

и т. н.) и неговата функционалност, то 
и отношението на всички участници в 

процеса би се променило.
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– месечните добавки и всички придобивки за интеграция на хората с увреждания се предоставят на 
пенсионерите пожизнено, стига решението на ТЕЛК да е валидно към момента на пенсиониране.

Социално подпомагане – помощ за оцеляване в мизерията вместо борба за независим 
живот, достойнство и развитие

Социалната рехабилитация е далеч по-сложен процес за създаване на умения, но не задължително 
за „самостоятелен“, а за независим живот, тоест за вземане и изпълнение на решения относно 
личния живот на човека, които касаят участието в общността чрез системите за образование, труд, 
социални контакти и пр. Например ако човек с увреждане има проблем да се храни самостоятелно, 
той може да си намери асистент, който да му помага при хранене, но задължително трябва да умее да 
взема решения, да прави избори, да общува с асистента си, да управлява неговото време, да договаря 
условия и т. н. Важно за интеграцията на хората с увреждания е да имат възможност да избират какъв 
живот да водят.

Лаконичността на текстовете в тази разпоредба, сравнена с детайлното разписване по 
глава „Социално-икономическа защита“ говори само и единствено за доминация на социалното 
подпомагане над социалната интеграция. Като цяло може да се каже, че хората с увреждания имат 
нужда от социално подпомагане толкова, колкото и хората без увреждания, ако са създадени условия 
за тяхната интеграция. Възможно е да се предвидят облекчени условия за социално подпомагане 
или по-високи ставки на помощите, но тази материя следва да бъде уредена чрез системата за 
социално подпомагане (Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане) и 
след като са осигурени реални възможности за интеграция.

Закон за интеграция на хората с увреждания и придобивките в него

Основно се концентрирахме върху предлаганите социални помощи или придобивки (както са 
известни в обществото) и то върху тези, които са най-масови, с покритие на всички видове увреждания 
и би трябвало – по дефиниция – да доведат до социалното включване на хората с увреждания в 
общността.

Може да се каже, че в най-новата ни история няма нито един качествен и задълбочен анализ 
(освен вече направеният от нас преглед през далечната 2007 г. и актуализиран през 2013 г. с име 
„ИНТЕГРАЦИЯТА и Закона за интеграция на хората с увреждания“), направен от българска или 
международна правозащитна организация, на придобивките за хора с увреждания. Няма дори 
количествен анализ – извън стандартните и сухи годишни отчети на Агенцията за хората с увреждания 
(АХУ)8 и Агенцията за социално подпомагане (АСП)9 – в който да се представят видовете придобивки, 
процедурите за предоставяне и броя на ползвателите. 

В България има много неправителствени организации (НПО) 
на и за хора с увреждания, но малко от тях са правозащитни и 
може би това е причината за липсата на такъв анализ. Все пак 
придобивките, за много от НПО-тата ЗА хора с увреждания, са 
допълнителен доход за получаващите ги, винаги са малко и ниско 

платени, и никога не са разглеждани като мярка водеща до независим живот. Това е и причината 
тези организации винаги да са поставяли въпроса за тяхното увеличаване, без обаче да се отчита 
ефективността им.

Митът за социалната интеграция

От гледна точка на интеграцията на хората с увреждания, за която е създаден ЗИХУ, на преден 
план би трябвало да излязат индивидуалните потребности. Така в чл. 42, ал. 1 би трябвало да 
отпадне формулировката „съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента 
на увреждането“. Тук е добре да се припомни, че интеграцията е процес на включване на хората с 

8 http://www.ahu.mlsp.government.bg/ 
9 http://www.asp.government.bg/

В България има много 
неправителствени организации 

(НПО) на и за хора с увреждания, 
но малко от тях са правозащитни...
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увреждане в общността, тоест в училището, на работното място, в културните дейности. Тя изисква 
достъп до театри, кина, концерти, развлекателни заведения, спортни клубове, заведения за отдих и 
туризъм и т. н. Осъществяването на този процес предполага наличие на поне два фактора – достъпност 
на средата и компенсиране на индивидуалния дефицит, което може да стане чрез технически 
помощни средства и асистентски услуги, както и формално и неформално образование, респективно 
финансово осигуряване за тях. И, ако достъпността на средата е регулирана в други текстове на този 
закон, то тук в ал. 2 е мястото да се определят ресурсите за интеграция, някои предоставяни месечно, 
други – на годишна база, трети – еднократно за определен период от време. Тези ресурси включват 
технически помощни средства и медицински изделия, услуги, свързани с мобилността, асистентски 
услуги, базисно и професионално обучение, кучета-водачи и т. н. Те трябва да заместят сегашните 
„информационни и телекомуникационни услуги, достъпна информация, наем на общинско жилище 
и диетично хранене и лекарствени продукти“.

Сегрегацията в образованието на хората с увреждания продължава

Въпреки заявеният в чл. 20 принцип, че Висшите училища осигуряват подкрепяща среда, 
специални приспособления, подходящи учебни материали и допълнителна преподавателска 
помощ, подпомагащи процеса на обучение и оценяване на хората с увреждания както и подготовка 
на специалисти за работа с тях. Към момента няма нито едно висше училище, което да изпълнява 
тази разпоредба на закона. Няма и нито едно висше училище, санкционирано за това неспазване. 
Обяснението е ясно – бланкетните норми в закона не са сложени там, за да се изпълняват, а за да 
създават илюзия за ангажименти, без реално да има такива. Тяхната функция е да придават добър 
вид на една противоречива политика. Нито ППЗИХУ предписва как точно ще се случи въпросното 
„осигуряване“, нито по-нататък са посочени санкциите за неизпълнение на тази разпоредба – второто 
е логично следствие от първото. И най-важното, никъде не е посочен източникът на финансиране за 
подобна дейност във висшите училища. При тези обстоятелства и при липсата на физически достъпна 
среда в университетите малкият брой студенти с увреждания представлява логична закономерност. 
Единственото, което частните университети правят, е да намаляват таксите за хора с документ от 
ТЕЛК, но това не решава въпроса с осигуряването на „подкрепяща среда, специални приспособления, 
подходящи учебни материали и допълнителна преподавателска помощ, подпомагащи процеса на 
обучение и оценяване на хората с увреждания“.

Сегрегацията продължава и на работното място

Отчетените за 2005 г. разходи за подкрепа на специализираните предприятия надвишават 14 
пъти финансирането на работни места за хора с увреждания в обща среда. Съотношението е 1 943 265 
лв. към 135 552 лв. (данните са предоставени от АХУ по ЗДОИ с писмо № 1750/14.09.2006 г.). И още 
нещо – когато се говори за заетост, би трябвало да се уточни за какъв вид заетост става дума – временна 
(по програми) или трайна (договорна, с реално заплащане). Заемането и запазването на работно 
място от човек с физическо или сензорно увреждане е невъзможно без средства за придвижване до 
работното място, за асистент на работното място, за лични технически помощни средства, които 
да намалят степента на зависимост от околните, в допълнение към адаптираната работна среда и 
работно място. Затова хората в инвалидни колички, които имат работни места в България, се броят 
на пръсти именно защото липсват условия за равнопоставеност. Средствата за „стимулиране на 
работодателите“ на практика стават причина хора с решения на ТЕЛК, но без увреждания да бъдат 
наемани заради „стимулирането“.

Специализирани или защитени работни места. Пазар на труда

Статутът на „специализирано предприятие“ (чл. 28) изкушава към злоупотреби. Назначават се 
хора с решения на ТЕЛК (но не винаги с увреждания), държат се на минимални работни заплати 
или в принудителен неплатен отпуск поради финансови затруднения на дружеството, а поръчките 
се изпълняват от хора без увреждания, на които заплащането е в зависимост от приноса. Това е 
възможно поради факта, че статут на „специализирано предприятие“ се дава за относителен дял на 
хората с увреждания от общия брой на персонала. Сред управленския персонал рядко се срещат 
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хора с увреждания, тоест контролът на дружеството е в ръцете на бизнесмени без увреждания. Стига 
се до драстични случаи, при които отдавна починали хора с увреждания се водят в „относителния 
дял“. И ако използваме лексиката на опозицията „труд – капитал“, хората с увреждания са подложени 
на двойна експлоатация – веднъж като работници (експлоатация на труда чрез минимални работни 
заплати) и втори път като хора с увреждания (експлоатация на основа увреждане).

Защитените предприятия, от друга страна, когато функционират етично са нетърговски 
структури, които изпълняват социално-терапевтични функции и предлагат занимание на хора с тежки 
увреждания, които имат ниска производителност и не могат да се адаптират в конкурентна пазарна 
среда. Тези по-скоро социални центрове имат управителен съвет и оперативно ръководство, в които 
се привличат и хора с увреждания, а някои дори поставят формално изискване за над 50% такова 
представителство. 

Спрямо хората с увреждания, които могат да бъдат обучени и професионално подготвени за 
участие в пазара на труда, добрите практики предвиждат индивидуален подход, индивидуална подкрепа 
на работното място и индивидуални облекчения на работодателите – под формата на компенсации за 
по-ниската производителност на работника с увреждане Х или на заплащане за допълнителна заетост 
(работодателят може да разкрие още едно работно място с пълна или не пълна заетост, за да намали 
щетите – ако има такива – от наемане на човек с намалена производителност). Всичко това се случва 
с ясни ангажименти на работодателя У към работника с увреждане Х пред държавния орган, който 
осигурява финансирането. По този начин се избягват предпоставките за злоупотреби с труда или 
дори с обикновеното наличие на човек с увреждане в списъчния състав на фирмата.

Техническите помощни средства

Правомощията, дадени на Министерския съвет да определя „условията и реда“ за предоставяне 
на целевите помощи, опорочават похвалните намерения 
на законодателя, превръщайки ги в обичайно социално 
подпомагане. Приложение № 7 на ППЗИХУ съдържа не 
повече от 14 (четиринайсет) технически помощни средства, 
за които се изплаща целева помощ по лимитни цени. Във 
века на технологиите, с които може да се компенсира 
всякакъв дефицит, българската изпълнителна власт е 
ограничила тяхното приложение до протези и ортези, очила 
и бастуни, рингови и акумулаторни колички. За българското 
правителство компютрите са изцяло извън обсега на 
средствата, които могат да помогнат за интеграцията на 

хората с увреждания. Скорошната промяна в закона не прави предоставянето на технически средства 
и свързаните с него текстове по-ефективни.

И, ако инвалидните колички, протезите и ортезите са нещо далечно и неразбираемо за 
незаинтересования гражданин, то за всеки е ясно, че сумата от 600 лв. е съвършено недостатъчна, 
за да се адаптира едно жилище за нуждите на човек в инвалидна количка. Ползвателите на целевата 
помощ отново се определят чрез подоходен тест и въз основа на решението на ТЕЛК, без да се отчитат 
техните индивидуални потребности. Практиката показва, че тази целева помощ се отпуска само за 
определени (не законово установени, а по презумпция) действия по адаптиране на жилището. Не 
се приема изграждане на достъп до самото жилище и много други необходими промени в него за 
свободно и удобно ползване от човека на инвалидна количка.

Средства за придружител

Същата нелепа ситуация е налице и по отношение 
на придружителите за трудноподвижни лица и за лица със 
зрителни увреждания, както и на жестомимичния превод 
за лицата с увреден слух. Това, че хората с увреждания 

Във века на технологиите, с които може 
да се компенсира всякакъв дефицит, 

българската изпълнителна власт е 
ограничила тяхното приложение до 
протези и ортези, очила и бастуни, 

рингови и акумулаторни колички. За 
българското правителство компютрите са 
изцяло извън обсега на средствата, които 

могат да помогнат за интеграцията на 
хората с увреждания.

Това, че хората с увреждания получават 
до 10 часа годишно (по-малко от 2 
минути на ден!) за придружители и 

жестомимични преводачи под формата 
на целева помощ, би било смехотворно, 

ако не беше истина.
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получават до 10 часа годишно (по-малко от 2 минути на ден!) за придружители и жестомимични 
преводачи под формата на целева помощ, би било смехотворно, ако не беше истина. На този фон 
не е без значение и фактът, че изпълнението на въпросния държавен ангажимент е възложено на 
трите съюза (на инвалидите, на слепите и на глухите) не по силата на конкурс или друг прозрачен 
механизъм, а заради не съвсем основателни съображения. Не е особено ясно кой и как решава точно 
колко часа годишно да бъдат изплатени – два, пет или осем. А и никой не си дава труда да обясни защо 
всяка година броят на тези часове е различен, при положение, че хората събират печати за посетени 
институции, предават служебни бележки в съюзите за поне 10 часа годишно и накрая получават 
еднократно... не е много ясно какво. Съюзите обаче регистрират прираст на членската си маса, а 
оттам и субсидии.

Какви са решенията на горните казуси? На първо място, понятието „целева помощ“ трябва да 
бъде заменено с понятието „целеви ресурс“ за интеграция. То трябва да бъде дефинирано в ЗИХУ, 
така че всяка овластена институция, която го използва, да определи не само предназначението на 
средствата, както е в момента, но и целта, която тяхното предоставяне се очаква да изпълни. На 
второ място, равнищата на целевия ресурс трябва да отговарят на пазарните условия за придобиване 
на медицински изделия, технически средства, приспособления и други активи, за да може целта 
наистина да бъде постигната. И на трето място, „целевият ресурс“ трябва да се определи като вид 
държавен ангажимент, за да се гарантира ефективност и прозрачност на предоставянето му и да се 
избегне използването му като средство за организационно укрепване на национално представителни 
организации, без да се постига целта на изплащането му, а именно да подпомага интеграцията на 
хората с увреждания. Към момента тази цел не се постига по нито един от начините, осигурени с 
целеви помощи.

В заключение 

ЗИХУ и ППЗИХУ продължава традицията на 
сегрегацията на хора с увреждания, наследство на времена 
от преди повече от 100 години и преодолени радикално в 
последните 50 години в страните с установена практика 
на човешки права. Това, което съвременната българска 
среда добавя е фасадата на гражданско участие и социална 
интеграция, които правят просвещаващата критика особено 
важна.

Анализът на закона и правилника за неговото прилагане са основани на принципа за 
равнопоставеност на хората с увреждания чрез създаване на условия в средата и компенсиране 
на индивидуалния дефицит, предизвикан от увреждането – принцип, прокламиран от ЕС, залегнал 
във всички негови политически документи и официално приет от ООН в Конвенцията за правата на 
хората с увреждания, подписана и ратифицирана и от България.

 - Закон за социално подпомагане

Обща критика към ЗСП

В чл. 1 от Закон за социално подпомагане пише, че „този закон урежда обществените отношения, 
свързани с гарантирането на правото на гражданите в Република България на социално подпомагане 
чрез социални помощи и социални услуги“, което е и съвършено правилно, когато говорим за 
социално подпомагане. В случая обаче, когато говорим за интеграция и социално включване на хора 
с увреждания, то тотално противоречи с философията на КООНПХУ мерките за тяхното включване 
да са разписани в този закон. Това напълно отразява мисленето на законодателя, а именно – човекът с 
увреждане е по дефиниция социално слаб, с никакви възможности, болен, нуждаещ се от обгрижване 
и без собствено мислене – и е нормално да бъде подпомаган и обгрижван чрез безброй мерки на 
държавната система за социално подпомагане. Оттук и тръгва цялото погрешно законотворчество, с 

ЗИХУ и ППЗИХУ продължава 
традицията на сегрегацията на хора с 
увреждания, наследство на времена 

от преди повече от 100 години и 
преодолени радикално в последните 
50 години в страните с установена 

практика на човешки права. Това, което 
съвременната българска среда добавя 
е фасадата на гражданско участие и 

социална интеграция...
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което хората с увреждания са изправени в позиция на безпътица. Искаш или не, ти си третиран като 
болен и беден, и ще се задоволяваш със социалните помощи от държавата.

Закон за социално подпомагане и придобивките в него

Ако зададем на един европеец въпроса „В кой закон са разписани 
мерките на държавата, с помощта на които ти водиш независим живот?“, 
сигурно би помислил и отговорил „В закона за уврежданията“ или „В закона 
за човешките права“. Е, всеки българин с увреждане обаче – първо би се 

зачудил на словосъчетанието „независим живот“ и когато разбере, че го питаме за подкрепата от 
страна на държавата, т.е. придобивките му, веднага ще се сети за Закона за социално подпомагане. 
Какви увреждания, какви човешки права, след като си имаме социално подпомагане! Е, ако това 
не е основният признак на сбърканата философия на българското законодателство в сферата на 
уврежданията, то не знам кое би било!

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
Както вече стана ясно, Организацията на обединените нации (ООН)10, приема Конвенция за 

правата на хората с увреждания, която е:

• Международно правен инструмент за защита;

• Не предвижда нови човешки права, но налага единен подход за гарантиране и защита на 
хората с увреждания;

• Очертава ясно задълженията и ангажиментите на държавите за осигуряване на равни 
възможности и не-дискриминация на хората с увреждания;

• Отнася се за хора с различни видове увреждания и без значение на възраст или пол;

• Към Конвенцията има приет Допълнителен протокол, който предвижда специален 
международен механизъм за защита на правата на хората с увреждания, както и Комитет към 
ООН по правата на хората с увреждания.

Конвенцията съдържа – (1) основни принципи (забрана за дискриминация, равноправие и 
равни възможности, пълно и ефективно участие и включване в обществото и други); (2) каталог 
на човешките права - признаване на правоспособността и дееспособността на хората с увреждания 
(член 12 от конвенцията) или така наречената “концепция за подкрепено вземане на решенията”; (3) 
изисквания за изграждане на национални механизми за координация на политиките и действията на 
различните държавни органи, засягащи хората с увреждания и за мониторинг при прилагането на 
конвенцията.

Достатъчно е само да съпоставим дефиницията за увреждане в Конвенцията и в българския 
закон, и ще разберем, защо нашето законодателство е в пълна дисхармония с европейските и световни 
практики:

Закон за интеграция на хората с увреждания Конвенция на ООН за правата на хората с 
увреждания

10 http://www.un.org/

Искаш или не, ти 
си третиран като 

болен и беден, и ще 
се задоволяваш със 
социалните помощи 

от държавата.
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Човек с трайно увреждане е лице, което в 
резултат на анатомично, физиологично или 
психическо увреждане е с трайно намалени 

възможности да изпълнява дейности по 
начин и в степен, възможни за здравия 

човек, и за което органите на медицинската 
експертиза са установили степен на намалена 
работоспособност или са определили вид и 

степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Човек с увреждане е лице с трайна физическа, 
психическа, интелектуална и сетивна 

недостатъчност, която при взаимодействие 
с обкръжаващата ги среда, би могла да 
възпрепятства неговото пълноценно и 

ефективно участие в обществото равноправно с 
останалите.

Философията на нашия Закон за интеграция на хората с увреждания е изцяло в медицинския 
модел, а тази на Конвенцията – в социалния. Всичко това е пределно видно в горната таблица.

България подписва Конвенцията на 27-ми Септември 2007г., а на 18 декември 2008 г. - и 
Допълнителния протокол към нея. Ратифицирането на Конвенцията обаче става чак 4 – 5 години по-
късно, през януари 2012 г., като Факултативният протокол все още не е ратифициран от българския 
парламент.

Не можем да не споменем и изготвения, към момента на това изследване, План за действие на 
Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020). Има 
обаче няколко съществени пропуска в него – (1) липсват конкретните мерки за промяна на българското 
законодателство при положение, че отдавна неправителственият сектор е посочил несъвършенствата 
на законите; (2) сроковете на разписаните вече мерки в плана – колкото и несъстоятелни да са те – 
са много разтеглени във времето. Например, изработването на концепция – не предприемането на 
реални мерки! – във връзка с чл. 6 „Жени с увреждания“ от Конвенцията, ще отнеме 5 години!!!; (3) 
не са посочени средствата, необходими за реализацията на всяка мярка като суми и като източник. 
Формулировката „в рамките на държавния бюджет и/или други източници на финансиране“ е много 
условна и не дава яснота колко и откъде ще струва дадената мярка; (4) размиването на отговорността 
между много министерства, агенции, комисии и експертни групи – каквато е ситуацията по почти 
всички мерки в Плана – е предпоставка за не свършване на заложената работа и колективна 
безотговорност на институциите.

АНАЛИЗ НА ПРИДОБИВКИТЕ КАТО ЧОВЕШКИ ПРОЦЕС 
И РЕЗУЛТАТ ВЪРХУ ДОСТОЙНСТВОТО И СОЦИАЛНОТО 
ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖАДНИЯ 
Придобивките са разписани в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и Правилника 

за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), в Закона за социално 
подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП), и 
Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на 
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия. 
Има отделни придобивки и привилегии, разписани в други закони и подзаконови нормативни актове, 
но те не са определящи за живота на хората с увреждания и затова не са от първостепенна важност за 
това изследване, но самото им наличие би следвало да се проблематизира, както и тяхното ползване, 
като разхищение на публичен ресурс и повод за злоупотреба със състоянието на увреждане.

През последните 20 години, колкото и стават от приемането на първия специален закон за хората 
с увреждания, именно той е един от двата закона, разписващи различните придобивки, чрез които 
трябва да се гарантират правата на хората с увреждания.

В чл. 4 на действащия към момента ЗИХУ пише, че интеграцията се осъществява чрез:

• медицинска и социална рехабилитация;
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• образование и професионално обучение;

• трудова заетост и професионална реализация;

• достъпна жизнена и архитектурна среда;

• социални услуги;

• социално-икономическа защита;

• достъпна информация.

Разпоредбите на този член говорят за едно съвременно и широко разбиране на понятието 
„интеграция“. Но те продължават да са твърде общи. Липсата на конкретизация в правилника за 
прилагане на закона показва, че това намерение е декларативно и не е изпълнено със съдържание. 
Не става ясно какво се очаква от всеки инструмент за интеграция на хората с увреждания и как 
трябва да работи той. Спорно остава и мястото на социално-икономическата защита и медицинската 
рехабилитация – доколко те са елемент от социалното подпомагане и лечебната дейност и доколко са 
фактори за интеграция.

Въпреки декларативния характер на разпоредбите в чл. 4 от ЗИХУ, за всяка от тях има предвидени 
различни придобивки, като например правото на труд се подкрепя от различни мерки за работодателя 
за наемане на работа на хора с увреждания – от финансови средства за наемане на човек с увреждане 
на работа, през финансов ресурс за приспособяване на работното място (чл.25, ал.1 от ЗИХУ), до 
средства от държавния бюджет за възстановяване на платени данъци (чл.26, ал.1, т.1 и чл.40, ал.1 
от ЗИХУ). На пръв поглед мярката изглежда разумна и с потенциал да свърши работа, но според 
проучване на Евростат и от официални източници на държавите-членки, обработени от Център за 
европейска социална и икономическа политика по заявка на Академичната мрежа от европейски 
експерти по уврежданията11 (ANED – Academic Network of European Disability Experts), едва 33% от 
хората с увреждания в България работят. Ако го съпоставим към заетостта на хората без увреждания 
у нас (71%) се вижда голямата диспропорция и се нареждаме на предпоследно място в Европа.

Трябва да уточним и още нещо – тези 33% заети хора с увреждания са от всички хора, 
притежаващи решения на териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), а такива имат и хората 
с хронични заболявания, които не винаги имат нужда от подкрепа за преодоляване на бариерите 
в средата, от каквато се нуждаят хората с двигателни, сензорни, интелектуални или множествени 
увреждания.

Оценката на увреждането, по сега действащия ЗИХУ, се извършва на база медицинска 
експертиза и социална оценка (чл. 10 от ЗИХУ). Нелепо е социалната оценка да се извършва „въз 
основа на медицинската експертиза“, защото това е най-сигурният начин тя да бъде обезсмислена. 
Проучванията на Световната здравна организация показват, че по диагнозите (каквото е решението 
на ТЕЛК) не е възможно да се предвидят нуждите от услуги, потребностите и последствията за 
човешкото функциониране. Заключенията на социалната оценка на човека с увреждане трябва да 
определят функционалността на тялото, сетивата и ума и необходимостта от компенсиращи мерки, 
които да направят човека с увреждане равнопоставен в обществото – технически помощни средства, 
лична помощ и достъпна среда в дома, на работното място, в квартала, в институциите. Те не бива да 
зависят от медицинската експертиза, защото целите им би трябвало да са коренно различни.

Всичко това за пореден път доказва – медицинския модел на уврежданията е настанен трайно в 
мисленето на българските политици.

Друг смущаващ факт е, че социалната оценка се извършва от консултативни комисии (чл.13 от 
ЗИХУ) към дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане. В ЗИХУ 
има специално предвиден орган – Агенция за хората с увреждания – отговарящ за изпълнението на 
държавната политика за интеграция на хората с увреждания. Но явно в Министерството на труда и 
социалната политика не го намират за важен, щом всички мерки по социалната оценка са поверени 
11 http://www.disability-europe.net/

17



на Агенцията за социално подпомагане. А и отново се затвърждава всеобщата заблуда, че хората с 
увреждания са по дефиниция социално слаби и те са „контингент“ на социалните служби.

Съставът на тези комисии се определя от директора на дирекция „Социално подпомагане“ и, 
странно, но включва социален работник, лекар, психолог, педагог, представител на общината и др. При 
необходимост се включват и други специалисти, но не е ясно как точно се определя „необходимостта“, 
как се привличат „други специалисти“, какви са те и къде се намират. 

Така всички мерки за интеграция, които са на база ТАЗИ социална оценка, а вече разбрахме, че 
няма нищо социално в нея, са неефективни и отнемат огромен финансов ресурс.

Както вече споменахме, ще обърнем внимание на тези придобивки, които са най-масови, с 
покритие на всички видове увреждания и би трябвало – по дефиниция – да доведат до социалното 
включване на хората с увреждания в общността, и са основно в Закона за интеграция на хората с 
увреждания и Закона за социално подпомагане. Няма да коментираме неща като освобождаването от 
такса на хората с увреждания при посещаване на личния лекар, защото това не е придобивка, която 
сама по себе си би довела до социално включване, а си е чисто социално подпомагане.

Най-съществените придобивки за хората с увреждания са: 

 ♦месечна добавка за социална интеграция – (чл. 42, ал. 2 от ЗИХУ)

Началото е обнадеждаващо – месечна добавка за социална интеграция в зависимост от 
индивидуалните потребности на човека с увреждане. Съмнението, че „многото хубаво не е на хубаво“, 
се прокрадва още в първото изречение на ал. 1, където добавката е пряко обвързана с вида и степента 
на увреждането. Индивидуалните потребности винаги зависят от вида и степента на увреждането, 
но и от много други характеристики на човека. Още тук става ясно, че законодателят не възнамерява 
да излезе от рамката на традиционния, формален подход, използващ единствено „обективни“, 
медицински показатели. Доказателство за това намираме и в ППЗИХУ. Там се изброяват изискуемите 
документи за получаване на добавка, сред които се откроява решението на ТЕЛК/НЕЛК. Практиката 
показва, че това е най-важният документ, без който службите за социално подпомагане не предприемат 
изготвяне на социална оценка. С други думи, отново се откроява монополът на медицинския модел в 
сферата на уврежданията.

Ал. 2 на закона внася смущаваща яснота в картината: „добавката по ал. 1 е диференцирана и 
представлява парични средства, които допълват собствените доходи“. Това, че става дума за парични 
средства, е добре, защото подкрепата за интеграция трябва да има и финансово измерение, но 
предназначението на тези средства да „допълват собствените доходи“ порочно обвързва интеграцията 
със социалното подпомагане. Горните разсъждения провокират две хипотези: (1) пълно неразбиране 
на авторите на закона относно интеграционните процеси и механизми; (2) липса на политическа воля 
да се осигури интеграцията като социален процес. Правилникът окончателно разсейва надеждите, 
че хората с увреждания ще получат ресурс и условия за интеграция: „База за определяне на 
месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от 
Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане“, гласи ал. 2 на чл. 
24. Става ясно, че нещото, наречено „добавка за интеграция“, е политическа манипулация за заблуда 
на международните институции и по същество представлява придатък към системата за социално 
подпомагане – доказателство за това е обвързването с доходите, водещата роля на Агенцията за 
социално подпомагане, изчерпателната регулация на процеса и т. н.

Вече е ясна същността на добавката - „представлява парични средства, които допълват 
собствените доходи“ – и включва 7 позиции:

• транспортни услуги;

• информационни и телекомуникационни услуги;
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• обучение;

• балнеолечение и рехабилитационни услуги;

• достъпна информация;

• наем на общинско жилище;

• диетично хранене и лекарствени продукти.

Предоставя се на база извършена „индивидуална социална оценка“, но е интересно отношението 
на всички към тази оценка. Човек с увреждане смята:

„Аз даже не съм я и чел да ти кажа, защото я попълвахме стандартно и аз се подписах. 
Той целия процес е опорочен. Аз даже не съм я чел, защото съм абсолютно убеден че 
социалната оценка не отговаря на моите потребности.12“

Докато социалният работник в дирекция „Социално подпомагане“ споделя:

„На първа врътка казвам социална дооценка …“

И продължава…

„… би трябвало вероятно да води до нещо, до някаква преценка, до индивидуална оценка, 
индивидуална подкрепа. След това формирана от добавката социална интеграция не е 
нищо особено. Тя не доведе до нищо. Как си започна, така си и продължи. В настоящия 
случай не е необходима, защото, ако я има само, за да се представи пред Дирекцията 
социално подпомагане, тоест пред нас, за нас и без социалната оценка можем да 
кажем какви ще бъдат тия добавки за интеграция аджеба.“

И завършва…

„В 90 % от случаите функционира системата така: Лицето или близките, когато 
подават заявление на гишето им казваме: „Ще има комисия (понякога казваме по 
документи), която ще разгледа вашия случай. Може да дойдем и в къщи, защото 
трябва да се направи анкета”. За 11-те години (от въвеждането на оценката – бел. 
редактора) 4-ма души са присъствали на такава комисия. Хем е необходима.“

И какво излиза – на социалния работник оценката не му казва нищо ново за човека, хората с 
увреждания не са я чели и не вярват, че тя отразява индивидуалните им потребности. Е, тогава има ли 
някакъв ефект от съществуващата система за социална оценка на индивидуалните потребности или 
го има, само защото ни го искат от ЕС.

Ето какво предлага човек с увреждане:

„От гледна точка на потребностите, значи, социалната оценка трябва да се прави 
с разговор, ама дори да не е от комисия, дори да е социален работник, но той във 
въпросното интервю трябва наистина да разбере от какво има нужда човека. 
Бумащините да изчезнат, особено в 21-ви век и по времето на компютри, таблети и 
т.н. и след въпросното интервю да се изготви доклад, който да базира социалната 
оценка.“

Да вземем първата позиция – транспортни услуги – и да обясним как се получава, кой я получава, 
какъв е финансовия ресурс и води ли до интеграция на хората с увреждания.

Естествено се получава от офисите на регионалните Дирекции „Социално подпомагане“, но 
това вече го изяснихме. Получава я обаче всеки човек с ТЕЛК решение – вече обяснихме, че в това 
число влизат и хората с хронични заболявания, нямащи нужда от такава подкрепа. Получава ги и 
всеки човек в пенсионна възраст – баба или дядо – които пък въобще не пътуват извън къщите си. Не 
стига, че всички хора с ТЕЛК решения я получават, но тя е равна по размер – 10,25 лв. за всеки (чл. 25, 
ал. 1 от ППЗИХУ). Този принцип – раздаване поравно на калпак – изобщо не отчита индивидуалните 

12 Този и останалите цитати, дадени в курсив са извадки от интервютата и фокусните групи, проведени с хора с 
увреждания, техни близки и социални работници от системата в хода на проекта.
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потребности на всеки човек, каквото предполага нормалната индивидуалната социална оценка и 
изразходва огромен ресурс. Общо средствата за всички месечни добавки са в размер на – 128 450 017 
лв. за 2012 г.13, 138 860 190 лв. за 2013 г.14, 137 065 756 лв. за 2014 г.15 (като са останали неизплатени, 
т.е. върнати са допълнителни 5 016 944 лв.) и 138 466 700 лв. за 2015 г.16 Ясна е тенденцията за 
увеличаване средствата през последните 4 години.

И не на последно място – тази месечна добавка не води до никаква интеграция на хората с 
увреждания, защото този огромен финансов се разпилява между много хора и всеки от тях не може 
да посрещне нуждите си с нея. Един човек в трудоспособна възраст не може да покрие разходите си 
за транспорт с тези 10,25 лв. на месец, 

„Бих пътувал разбира се. Баща ми е от Велинград. Бих си ходил при братовчедите , 
ама тия пари не стигат.“

но за сметка на това тези малко над 10 лв. ги получават и възрастните хора на село, които не ги 
използват по предназначение, но вероятно над 90% от всички ги ползват за добавка към дохода.

„Ооо, чудесно! Ето, към края на всеки месец ми изплащат едни пари да си взема хлебец 
и сирене.“

и

„Ползвам ги като добавка към заплатата…“

Но какво се учудваме, самата добавка е разписана в закона като „парични средства, които 
допълват собствените доходи“.

Абсолютно същата е ситуацията и с останалите 6 позиции в чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция 
на хората с увреждания.

Повечето хора с увреждания, които са с особено ниски доходи, 
са се примирили със ситуацията и не желаят да променят сегашната 
система на получаване на тази целева помощ за социална интеграция, 
което от своя страна показва колко е смазваща системата. Малцина 
са тези, които роптаят и искат промяна, и в обществото е придобил 
известност термина „живее въпреки системата“. 

 ♦ целева помощ за изработване и/или покупка на помощни 
средства, приспособления и съоръжения за хората с 
увреждания и медицински изделия - (чл. 35г. от Закона за 
интеграция на хората с увреждания)

Всеки човек с функционален дефицит има нужда от помощно средство, което му помага да 
извършва ежедневните си дейности като придвижване, хранете, работа, т.е. всичко без което всеки 
човек не може да съществува, а при хората с увреждания – да води пълноценен и независим живот.

В България системата по предоставяне на технически-помощни средства (ТПС) е разделена 
между няколко институции – Агенция за социално подпомагане, Агенция на хората с увреждания, 
еднолични търговци - доставчици на ТПС-та и в дъното на пирамидата са хората с увреждания.

Всеки човек с увреждане трябва да се сдобие с документ от Лекарска консултативна комисия 
(ЛКК) и каквото напишат вътре, това и може да получи. Тази практика е напълно излишна, но предвид 
цялата система, то след малко ще ви стане ясно защо е така.

13 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN OTCHET ASP - 2012.pdf
14 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN OTCHET ASP - 2013-.pdf
15 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN_OTCHET_ASP_2014.pdf
16 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN OTCHET ASP-2015.pdf
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Това обаче не е единствения и най-големият проблем! Лекарите в ЛКК могат да изберат и 
предпишат на хората с увреждания само определен вид ТПС, включено в списъка от Приложение № 
717 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ за видовете помощни средства. Последните промени в този списък 
са от 2014 г., но са изцяло козметични. Въобще наличието на такъв списък е против всякаква логика 
и единствено и само е в ущърб на хората с увреждания.

„Първо, не съм запознат със списъка. Мога да кажа 
на мен какво ми е  необходимо, а го няма. Това е 
щипка за хващане от разстояние. Няма ги или, ако 
ги има, са страшно некачествени, които се чупят на 
втория, третия ден.“

„То се предлагат едни очила и един бял бастун. Аз 
нямам нужда от тях.“

Продължаваме с процедурата по отпускане на ТПС. Отново, както и при месечната добавка 
за социална интеграция, хората с увреждания, за да получат помощно средство, са принудени да се 
обръщат към местните дирекции „Социално подпомагане“, независимо от дохода им. Пак прозира 
нагласата, че хората с увреждания са социално слаби и са контингент на социалната система.

Тук следва поредния парадокс – държавата е оценила всяко едно ТПС от Приложение №7 
на определена сума (как и защо точно конкретната сума, никой не знае) – и съответно, човекът с 
увреждане получава едни пари, с които трябва да си купи предписаното му от ЛКК помощно средство. 
Вече изяснихме, че има списък с ТПС, а сега – има и определена цена, която струва всяко средство от 
списъка. Е, изникват минимум два въпроса – (1) какво прави човек с увреждане, нуждаещ се от ТПС, 
което не е включено в списъка, и (2) какво се случва, ако цената на ТПС е по-висока от определената 
от държавата сума. Това бяха и едни от въпросите, които задавахме на проведените интервюта и 
фокус-група, и се оказа, че българина е доста комбинативен. 

„Доколкото знам има списък с ТПС. Също, доколкото зная не е актуализиран от 90-та 
година и ако този списък не бъде актуализиран просто не знам въобще бих се възползвал 
от каквото и да било. Трябва да ти кажа, че група незрящи ентусиасти ходиха 
една година в Лондон. От там ние чухме, че има магазини за ТПС. Другата година 
ние отидохме, после съюза на слепите, и той подочу и започнаха да внасят съвсем 
минимални количества от това и  от онова и в крайна сметка нали се раздвижиха 
нещата, но това са частни инициативи. Тука не говорим за правителствена подкрепа.“

Има и хора, които си събират парите от месечната добавка за социална интеграция и с нея си 
купуват ТПС, което не е включено в списъка по Приложение №7.

„Опитвам се да я използвам като добавка, когато ми се налага да си закупя някакъв 
уред, който е по скъп.“

Съществува и друга порочна практика, споделена от човек с увреждане.

„Дадох тъй наречените два протокола: единият за рингова количка, другият – за 
стол за баня. Дадох двата протокола, дадоха ми средства за двата. Аз отидох, купих 
количката,  оттам ми издадоха фактури за две такива неща и готово.“

Което се потвърди и при проведеното интервю с представител на фирма-доставчик на ТПС.

„Имало е случай дете с ДЦП. Ние му изписваме стол, дюшек, възглавница, то се отпуска 
една сума и ние му даваме количка, такава специализирана за  неговите нужди.“

Не е известно какво прави държавата в този случай, но след като е въвела списък с ограничени 
позиции за ТПС, които в повечето случай са недостатъчни на хората с увреждания, то другите 
участници в процеса намират начин да манипулират процедурата.

Вече пояснихме термина „живее въпреки системата“ и тук отново виждаме хора, които 
манипулират системата в опит да водят независим живот. 
17 Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ
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Поредният парадокс – но не и последен – е по отношение на срока, за който се отпускат ТПС в 
България. Рингова инвалидна количка е за период от 6 години, а акумулаторна – за 10 години.

„Мисля, че... на колко години ли имах право? На 5 ли? Тази е на около 8. Аз, взех си 
прекрасна количка на пръв поглед. Рингова е, много е лека, може да я регулираш. Добре 
де, ама не ми е удобно.“

Дори и от най-издръжливия материал да са направени ТПС, то този срок е немислим. Инвалидната 
количка е обувките на човека с физически дефицит, той я използва през почти целия ден, но докато 
всеки може да си купи обувки когато поиска, то хората с увреждания трябва да изкарат с едни обувки 
минимум 6 или 10 години. Ще се запитате, не може да ли ги ремонтира. Да, може – полагат му се 2 
основни ремонта (без стойност, но не повече от остатъчната стойност по лимита за целевата помощ 
на количката до изтичане на експлоатационния срок), смяна на гуми и лагери (по фактура, т.е. може 
и за 1000 лв.) и акумулаторни батерии (за всеки 3 години и на стойност 180 лв.), но и това не е когато 
има нужда. Тук пак се вижда регулаторния механизъм на държавата (Приложение №7), който някак си 
не прилича да е направен в подкрепа на хората с увреждания, а за нещо съвсем друго – контролиране 
на изразходването на финансовите средства.

Последният парадокс – но не и по-важност – на който ще се спрем, е невъзможността човекът с 
увреждане да изпробва ТПС преди да го вземе. 

„… нямам примерно избора да я тествам един месец или там, петнайсет дни, там по 
закона на потребителя и да я върна. Не мога да го направя това, защото вече това е 
личното средство и си остава за мене.“

А когато става въпрос за дете с увреждане, то изпадаме в следните ситуации:

„той един път е сядал в нея и каза че не му е удобна.“

„… не можеш да си избереш, там е само един модел и са все големи.“

Винаги има изключение от правилото и някой фирми-доставчици предоставят ТПС за няколко 
дни и хората могат да го изпробват.

„Имало е случай, но не след месец, а 2, 3 дни. Пробват го и те виждат като се приберат 
вкъщи в нормална среда …“

Но изключението от правилото води и до проблеми.

„Има, то при предаването се записва марка, модел и сериен номер. Ние после 
преправяме преди да занесат в социалните документите, оправяме това нещо, за да 
е коректно.“

Далеч сме от мисълта, че фирмите-доставчици са най-потърпевши от случващото се. Има 
косвени доказателства, че те печелят добре за сметка на хората с увреждания и държавата като се 
възползват от определените лимитни цени за ТПС. Например, държавата е определила 275 лв. за 
производство – по мярка на човека – на ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума, 
каквито хората с увреждания получават, но не ръчно изработени и по мярка, а купени от магазин за 
обувки. Сигурно е, че такива обувки не са ТПС и не могат да струват 275 лв.

Оказа се, че ТПС-тата са медицински изделия – макар че това е изцяло спорно твърдение – и 
контролът на тяхното качество се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата. Последният 
отчет18 на Агенцията е от 2013 г. и в него пише само, че са проверени 10 обекта към Агенцията за 
хората с увреждания, но никъде не се говори за открити нарушения, неизрядни търговци, наложени 
санкции или възстановени средства.  

Как е възможно държавата да не предоставя на всеки нужното му и удобно ТПС? За съжаление 
не само е възможно, но струва и огромен финансов ресурс на данъкоплатеца. По данни на Агенция 

18 Годишен отчет на ИАЛ – 2013 г.
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за социално подпомагане – за 2013 г.19 са похарчени 41 599 123 лв., за 2014 г.20 са 40 969 193 лв. и за 
2015 г.21 са 52 004 609 лв. 

В отчета за 2014 г. на Агенцията за хората с увреждания22, която по закон е натоварена да 
контролира предоставянето на ТПС, виждаме, че са извършени 427 проверки на 338 търговци и при 
167 обекта са установени различни по своя характер нарушения. В резултат на тези проверки са 
заличени 20 търговци с общо 348 обекти от водения в Агенцията регистър. Няма данни за наложени 
санкции.

Въвличането на толкова много държавни структури в иначе простичката задача – предоставяне 
на ТПС на хората с увреждания – явно води до колективна безотговорност и по-лошото, до 
невъзможност хората с увреждания да ползват качествени и според индивидуалните им потребности 
помощни средства. Това води до тяхната изолация в рамките на жилищата им и в крайна сметка 
до невъзможност за водене на независим живот, гарантиран им в КООНПХУ, ратифицирана през 
далечната 2012 г.  от българският парламент.

Интеграцията е процес на включване на хората с увреждане в общността, тоест в училището, на 
работното място, в културните дейности. Тя изисква достъп до театри, кина, концерти, развлекателни 
заведения, спортни клубове, заведения за отдих и туризъм и т. н. Осъществяването на този процес 
предполага наличие на поне два фактора – достъпност на средата и компенсиране на индивидуалния 
дефицит, което може да стане чрез технически помощни средства и асистентски услуги, както и 
формално и неформално образование, респективно финансово осигуряване за тях. И ако достъпността 
на средата е регулирана в други текстове на този закон, то тук е мястото да се определят ресурсите за 
интеграция, някои предоставяни месечно, други – на годишна база, трети – еднократно за определен 
период от време. Тези ресурси включват технически помощни средства и медицински изделия, услуги, 
свързани с мобилността, асистентски услуги, базисно и професионално обучение, кучета-водачи 
и т. н. Те трябва да заместят сегашните „информационни и телекомуникационни услуги, достъпна 
информация, наем на общинско жилище и диетично хранене и лекарствени продукти“.

 ♦Целева помощ за покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство 
(ЛМПС) - (чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗИХУ) 

За съвременния човек притежанието и употребата на личен автомобил отдавна не е лукс или 
прищявка, а обикновено средство за придвижване от точка А до точка Б. За хората с увреждания то 
е още нещо – свобода и независимост, защото липсата на достъпна среда и обществен транспорт ги 
обрича на пълна затвореност в дома им, града или страната. Възможността за ползване на автомобил 
дава на човека с увреждане шанс да се придвижва свободно, където и когато пожелае. 

Има обаче хора с увреждания, които имат нужда от приспособяване на автомобилите им към 
индивидуалните им нужди и затова държавата е предвидила целева помощ за покупка и приспособяване 
на ЛМПС. Тази придобивка има за цел да компенсира дефицита и да изравни човека с увреждане – по 
признак мобилност – с всички останали хора. 

Процедурата по предоставяне на тази целева помощ е разписана в чл. 48 от ППЗИХУ, а 
институционалната отговорност е възложена на Агенцията за социално подпомагане, респективно 
на нейните поделения в страната, а достъпът е обвързан с подоходен тест и други допълнителни 
изисквания – като например кандидатът да е учащ или работещ – които имат силно ограничителен 
ефект. Размерът на целевата помощ е фиксиран на 1 200 лв., което е съвършено недостатъчно за 
приспособяване на автомобил за хора с по-тежки увреждания, да не говорим и за покупката му. 
Оправданието на държавата е, че „това е добавка и не трябва да покрива всичките разходи“, но 

19 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN OTCHET ASP - 2013-.pdf
20 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN_OTCHET_ASP_2014.pdf
21 http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN OTCHET ASP-2015.pdf
22 http://ahu.mlsp.government.bg/portal/document/8444
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ако говорим за социално включване и подкрепа от страна на държавата, то тя трябва да е според 
индивидуалните потребности на всеки и да не е частична, за да гарантира постигане на целта, която 
си поставя.

По данни от годишните отчети на АСП става ясно колко хора са се възползвали от тази целева 
помощ – за 2013 г. са 3-ма, за 2014 г. са 5-ма и за 2015 г. са 8-на. Дори и за малкото население на 
България тези средно около 5-ма човека годишно са изключително малко, което означава, че нещо в 
целевата помощ куца и трябва да бъде променено. За съжаление нито лимитната цена, нито някое от 
другите допълнителни условия са променяни през последните 10-на години.

 ♦Целева помощ за преустройство на жилище - (чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗИХУ)

Подкрепата на хората с проблеми в заобикалящата ги среда, под формата на целева помощ за 
преустройство на жилище, е от съществено значение за воденето на независим живот. Основната й 
цел е да премахне бариерите в домашната среда на човека с увреждане.

Под преустройство се има предвид привеждане на всички елементи в жилището в съответствие 
с индивидуалните потребности на неговия обитател, за да може да изпълнява всичките необходими 
действия в дома си, без да среща трудности в заобикалящата го среда.

Процедурата по предоставяне на тази целевата помощ е описана в чл. 50 от ППЗИХУ и се 
управлява от Агенцията за социално подпомагане, респективно нейните териториални поделения. 
Механизмът е направен така, че човек първо прави преустройство на жилището си и след това 
кандидатства за възстановяване на вложените средства. 

И ако инвалидните колички, протезите и ортезите 
са нещо далечно и неразбираемо за незаинтересования 
гражданин, то за всеки е ясно, че сумата от 600 лв. (колкото 
е лимита на предоставените средства) е съвършено 
недостатъчна, за да се адаптира едно жилище за нуждите 
на човек в инвалидна количка. Ползвателите на целевата 
помощ отново се определят чрез подоходен тест и въз 
основа на решението на ТЕЛК, без да се отчитат техните 
индивидуални потребности. 

Какво прави човек с увреждане, ако не се вписва в 
подоходния критерии или 600-те лева не са достатъчни за 
нужното му преустройство? Има няколко варианта: (1) прави ремонт до лимитната сума, независимо 
дали е достатъчно преустройството или не; (2) покрива разликата между реалните разходи и отпусната 
сума със собствени средства; (3) не отговаря на критериите за получаване на тази целева помощ и 
прави преустройство изцяло със собствени средства; и (4) примирява се с живота си и не променя 
нищо в дома си, превръщайки се в заложник на ситуацията и системата. Съществува и пети вариант 
– най-краен и грозен – подаване на документи за настаняване в социален дом. 

Не е правено проучване на това в какви условия живеят хората с увреждания, но може да се 
предположи, че прибягват към третия, четвъртия или петия вариант, защото официалната статистика 
на АСП показва следните данни – за 2013 г. хората, взели тези средства за преустройство на жилище 
са само 9-ма, за 2014 г. са 3-ма и за 2015 г. – пак са 3-ма. Няма официална статистика, колко са хората 
нуждаещи се от такова преустройство, но все пак не са средно по 5-ма за последните 3 години.

Практиката показва, че тази целева помощ се отпуска само за определени (не законово 
установени, а по презумпция) действия по адаптиране на жилището. Не се приема изграждане на 
достъп до самото жилище и много други необходими промени в него за свободно и удобно ползване 
от човека на инвалидна количка.

И ако инвалидните колички, протезите и 
ортезите са нещо далечно и неразбираемо 

за незаинтересования гражданин, то 
за всеки е ясно, че сумата от 600 лв. 

(колкото е лимита на предоставените 
средства) е съвършено недостатъчна, за да 

се адаптира едно жилище за нуждите на 
човек в инвалидна количка. Ползвателите 
на целевата помощ отново се определят 

чрез подоходен тест и въз основа на 
решението на ТЕЛК, без да се отчитат 
техните индивидуални потребности. 
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Ето мнението на самите потърпевши – хората с увреждания:

„Ааа, сетих се. Аз съм се възползвал от тях, тоест за жилището, когато си преустроих 
моето… Не, за средствата няма как да стигнат, защото то едно преустройство 
иска страшно много пари. Често пъти това са промени въобще на входове на врати, 
на санитарни възли...“

„Да, доплатих, наскоро си направих и банята пак със собствени средства.“

„Не съм използвал такава услуга. … За нас по-скоро жилищата са си достъпни. Това 
което е недостъпно при нас - това са електроуредите, домакинските уреди. Ние си 
решаваме проблема като закупуваме по-скъпи такива. Когато ги закупуваме, гледаме 
да са достъпни. Не само пералня, и печки и хладилници. Достъпността е да бъдат с 
бутони, да бъдат ясно изразени бутоните, не сензорни бутони, да издава звуци..“

„Подадох документите. Свършихме първо работата, после дойдоха, одобриха и 
преведоха сумата, която е максималната за това нещо.“

„Въобще не съм се интересувал колко дава държавата. … При условие, че имам 
възможност, сега какво да чакам. … На практика всичките ми спестявания отидоха, 
това е.“

Липсата на хора, които се възползват от тази придобивка, ясно показва неефективността й, но тя 
не се променя през годините. Не говорим само промяна в процедурата, но и отпусканите средства не 
са променяни през последните 10 години като минимум. Е, как една не гъвкава придобивка би била 
в полза на хората с увреждания?!! Или да я променят, или да я спрат. Ама как се спира придобивка, 
когато хората с увреждания ще кажат, че им отнемат правата. С воля, политическа воля, може да се 
променят нищата, но такава няма.

 ♦Целева помощ за придружител - (чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗИХУ)

Всеки човек с функционален дефицит – независимо от вида на неговото увреждане – има нужда 
от помощ при извършването на ежедневните си ангажименти – от лична хигиена, през подкрепа 
при работния процес и/или свободното им време, до приготвяне на храна вкъщи. Тази помощ е 
организирана различно в държавите от ЕС, но презумпцията на чл.19 от КООНПХУ е, че механизма 
на личната помощ е най-ефективния вариант.

В България съществуват няколко асистентски програми, но нито една от тях не е с философията 
на личната помощ и затова хората с увреждания у нас нямат възможност да водят независим живот. 
Може би, в опит да се промени това, държавата разписва в Закона за интеграция на хората с увреждания, 
възможността хората с трайни увреждания да получат целева помощ за придружител.

За 2013 г., по отчета на Агенцията за хората с увреждания, са изплатени 1 841 484 лв. за тази 
целева помощ. Мнението на представител на АХУ е…

„За мен са напразно хвърлени пари, щото не са малко пари…“

и продължава…

„… такава помощ трябва да има, но да е строго индивидуална и да съответства на 
потребностите на човек…“

И човека с увреждане не е на различно мнение…

„Това трябва да се спре… Може ли някой да ми обясни логиката да получавам 
25 лв. годишно. Това са 5 часа, които ние трябва да плащаме на придружител 
за ни заведе някъде. Първо, това са крайно недостатъчни средства, ако трябва 
да се използват по предназначение и второ, той всеки човек по предназначение 
си получава добавка към пенсията, която трябва да използва точно за това. 
За мен тази добавка не е право, това е придобивка. Тази придобивка горе-
долу се постигна от Национално представените организации да могат да се 

Тази придобивка горе-долу 
се постигна от Национално 
представените организации 
да могат да се изпъчат и да 
кажат: „Ето, ние дадохме 
на слепите хора по 25 лв. 

годишно
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изпъчат и да кажат: „Ето, ние дадохме на слепите хора по 25 лв. годишно“

И да, той е прав – тези пари се дават на някои от национално представените организации на и за 
хора с увреждания, за да ги предоставят на хората в страната. Избора точно на тези организации не е по 
силата на конкурс или друг прозрачен механизъм, а по някакви не съвсем основателни за обикновения 
данъкоплатец съображения. Те обаче регистрират прираст на членската маса на предоставящите ги 
организации, а оттам и ежегодни субсидии от държавния бюджет.

Мнението на Агенцията за хората с увреждания е, че…

„това трябва да мине към социалното подпомагане,“

но това също не е решение и затова тази практика трябва да бъде преустановена, а парите 
пренасочени за друг вид подкрепа на хората с увреждания.

Тук най-ясно си проличава „крепостният“ живот на хората с увреждания в България. Няма по-
голяма подигравка от случващото се с тази „целева помощ“, а хората са с толкова объркано разбиране 
за подкрепа от държавата (отново по вина на тези национално представените организации на и за 
хора с увреждания), че се редят на опашки пред офисите им, за да вземат някой лев (в случая не 
повече от 50 на година). Как от тези хора ще очакваш съпротива на системата!!! 

 ♦Безплатно пътуване в БДЖ - (чл. 19 от ППЗСП)

Пътуването на хората с увреждания по света (с различни видове транспорт) не е проблем и 
те посещават различни дестинации на планетата – по работа, за забавление или ей така, защото им 
се ходи – но в България нещата стоят по друг начин. Тук придвижването от точка А до точка Б е 
въпрос на неимоверни усилия и не по-малка доза късмет. За всичко това е виновна недостъпността на 
автобусния и железопътен обществен транспорт в страната, като Център за независим живот – в духа 
на правозащитната си дейност през годините – дори има заведена петиция в Европейския парламент 
по въпроса през 2013 г.  

Буди недоумение фактът, че държавата дава на хората с тежки увреждания поредната безсмислена 
придобивка, а именно – безплатно пътуване за човека и неговия придружител в БДЖ. Що за глупост 
е това?!! Хората с увреждания искат достъпен транспорт, а не безплатен. Да, сигурно никой не би 
се отказал от нещо, за което не плаща, но тук ситуацията е друга – човека в инвалидна количка НЕ 
МОЖЕ да го ползва, дори и даром да му е!!!

Тук отново прозира милостинята на държавата – да дадем на „бедните“ хора с увреждания 
възможност да пътуват безплатно (нищо, че не могат да се възползват) и да се отчетем пред обществото, 
че се грижим за тези хора. Нормалната политика на държавата би била да изгради достъпността, или 
да създаде регулаторните механизми за частния сектор, за да направят достъпност във всеки вид 
обществен транспорт и така да предоставят възможност на хората с увреждания да пътуват свободно 
в страната. И чак тогава може да помислят за финансови облекчения на наистина социално слабите 
хора с увреждания при придвижването им в страната.

В момента какво се получава на практика, когато една майка иска да заведе сина си някъде с 
влак…

„Не мога да го ползвам, трябва да е достъпно, за да мога“

или пък когато човек с увреждане иска да пътува…

„…няма как да се пътува за съжаление. Там не можем да прихванем нещо да се 
възползвам, няма как. Мотрисите не са достъпни, иначе бих, охооо“

и още едно мнение…

„влаковете са такива, те са неудобни за тая работа.“
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Никъде – нито в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
нито в Холдинг „БДЖ“ – няма статистика колко пари (от пропуснати ползи) струва това на държавата.

 ♦ безплатен винетен стикер – (чл. 10в от Закона за пътищата)

Тази придобивка не е разписана в Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за 
социално подпомагане, които са основен фокус в настоящето изследване, но е толкова абсурдна, че 
не можем да я подминем. Тя е разписана в чл. 10в от Закона за пътищата и предвижда, че всеки човек 
с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от 
заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена 
общност. Това са всички хора, получили ТЕЛК решение и независимо имат ли нужда от автомобил, 
като компенсиращо средство за неговия дефицит, или имат проблем с придвижването в обществения 
транспорт, то те получават безплатен винетен стикер. Къде тук е индивидуалния подход?! Каква е 
интеграцията при получаването на тази придобивка?! Това е една социална помощ и нищо повече, но 
пък струваща скъпо на държавата – за 2013 г. финансовия ресурс на тази придобивка е 10 953 848 лв., 
за 2014 г. е 11 855 800 лв., и за 2015 г. е 17 868 000 лв.

В същото време човек с трайно увреждане, който използва автомобила си ежедневно за пътуване 
до работа в друго населено място поради недостъпния обществен транспорт, няма право на винетен 
стикер, само защото е закупил автомобила си на лизинг. Подкрепата за социално включване не зависи 
от финансовия статус на човека, а от вида и степента на неговото увреждане.

ИЗВОДИ
В резултат на направения документален анализ, инивидуалните дълбинни интервюта, както 

и споделеното от участниците в проведената фокус-група, могат да се направят много на брой и 
разнообразни изводи, все в духа на чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Съществува пълен комплект от стратегически документи – Стратегия за осигуряване на равни 
възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.23, План за действие за осигуряване на равни 
възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.24, План за действие по изпълнение на дългосрочната 
стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2014-2015 г.25 – както и различни 
социални помощи с единствената цел социално включване и независим живот.

Въпреки тях социалното включване и недависимия живот, каквато претенция за цел  има в 
специфичните цели на гореспоменатите документи и в Закона за интеграция на хората с увреждания 
не се постига. Самите документи не са издържани в духа на независимия живот – право на 
самоопределеляне и социално участие. В резултат на това хората с увреждания са духовно осакатени 
– приемат нещастния си изоблиран живот за правило, нямат съпротивителни сили срещу него и се 
подчиняват безпрекословно на всеки нов – макар и със старата философия – опит на държавата за 
„социална интеграция“. Всеки, които е разбрал проблема на системата, живее въпреки нея, защото (1) 
е малцинство, а сам борбата не се води никак лесно, и (2) някак не вижда воля у хората за промяна.  

В България няма качествена социална оценка на хората с увреждания (макар и претенциите 
на държавата да са, че сегашната е добра) отчитаща индивидуалните потребности на всеки и това 
е причината за хаоса с правата и придобивките, разписани в Закона за интеграция на хората с 
увреждания и Закона за социално подпомагане. Много от придобивките са раздавани на калпак, което 
води до социално подпомагане на всички, но не и реално социално включване на отделния човек, 
каквито са заложените цели в законите.

23 http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/rubs/horuv/aktualstratos.doc
24 План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.
25 План за действие по изпълнение на дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за 

периода 2014-2015 година
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Социалната подкрепа не се разграничава от социалното подпомагане. Първото е израз на 
подкрепата на държавата за една група хора, маргинализирани и изолирани от обществото, а второто 
е израз на държавна подкрепа на социално слабите си граждани. Социалното подпомагане има място 
в политиката на една държава, но както вече уточнихме хората с увреждания не са болни и социално 
слаби по презумпция, за да бъдат социално подпомагани, а трябва да бъдат подкрепени чрез различни 
мерки за водене на независим живот. И в тази връзка, ако променим отношението и мисленето на 
държавата и нейният чиновник – каквито са повечето експерти в държавните органи - спрямо хората 
с увреждания, ще променим самите придобивки и ще сменим органа по предоставянето им. А това 
ще спре грешното изтичане на огромни публични финансови средства в неефективни политики и ще 
доведе до реална промяна в живота на хората с увреждания.

Философията на нормативната уредба е погрешна – видимо е от вида на придобивките 
и от постигнатите резултати от тях – и трябва да се предприемат незабавни мерки за промяна на 
философията в подкрепата за хората с увреждания. Има нужда от нов закон, но не за интеграцията на 
хората с увреждания, а за хората с увреждания (в САЩ се казва Americans with Disabilities Act)26 и/
или човешките им права (в Австралия има Human Rights Act)27.  Естествено не трябва да се игнорира 
и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която България ратифицира през 2012 г., 
нейните принципи и философия.

Няма конструктивен диалог и комуникация между държавата и хората с увреждания, въпреки че 
съществува Национален съвет за интеграция на хората с увреждания28 (НСИХУ), който е консултативен 
орган към Министерски съвет. Показва го и досегашната дейност на този съвет, след като действа 
от над 10 години и хората с увреждания не са почувствали наличието на адекватни политики. А 
държавата е подписала КООНПХУ през 2007 г. и оттогава знае каква е нейната философия, но явно 
няма политическа воля за промяна и „послушния“ съвет е удобен за всички – за държавата и за НПО-
тата на и за хора с увреждания в България. И как няма да е така, след като и двете главни страни – 
държавата и представителите на хората с увреждания – в него са доволни от сегашното положение. 
Няма предложена за дебат в съвета политика от страна на държавата, която да не е одобрена (макар и 
формално да е имало спорове на заседанията на НСИХУ) и няма година (откакто съвета да съществува), 
за която НПО-тата в него да не са получили държавна субсидия. Ще се запитате – ама това е конфликт 
на интереси – и ще сте прави, което дори е доказано в анализ на Български център за нестопанско 
право. Е, и какво от тава – практиката и съвета си продължават да съществуват. 

И ако оставим настрана конфликта на интереси – макар и да не е въобще за пренебрегване, то 
липсата на такъв качествен диалог води до сгрешена философия на нормативната уредба, неадекватни 
политики в сферата на уврежданията, неефективни придобивки и непостигане на заложени цели в 
законите. И затвърждава геноцида спрямо хората с увреждания, който упражнява държавата.

В системата за подпомагане на хората с увреждания са въвлечени много държавни органи – 
МТСП, АСП, АХУ, ИАЛ – и това води до прехвърляне на отговорността и контрола за интеграцията 
на хората с увреждания между всички тях, а оттам – до една огромна колективна безотговорност на 
институциите и държавата като цяло. Това трябва да спре веднъж завинаги и да се определи една 
структура, която да отговаря за социалното включване на хората с увреждания.

Хората с увреждания не разбират придобивките си като средство за водене на независим живот 
– а те в този си вид не са и такива – и ги използват за повишаване на семейният доход (когато са 
безотчетни пари) или поредния кяр (справка – тълкуването на придобивка в синонимния речник) 
от държавата. Ако проследим използването на представените придобивки ще забележим странна 
зависимост – тези, които представляват безотчетно раздаване на финансови средства са най-масови 
(за 2015 г. целева помощ за социална интеграция са получили 524 504 души), но тези, които се 
получават срещу документи не са толкова привлекателни (за целева помощи за преустройство на 

26 http://www.ada.gov/2010_regs.htm
27 www.humanrights.gov.au
28 http://saveti.government.bg/web/cc_11/1
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жилище – 3-ма души за 2015 г. и за целева помощ за покупка и приспособяване на лично моторно 
превозно средство – 8 човека за 2015 г.). Явно българите с увреждания добре са усвоили начините за 
повишаване доходите си, но някак не се борят за правата си. Сигурно има и доволни хора от това, все 
пак до тях идват едни дребни финансови средства (но огромни като цяло за държавата), без обаче да 
има постигане на заложения законов ефект от тях. Това отново е в резултат на грешната политика на 
държавата, която не отчита индивидуалните потребности на отделния човек, а залага на раздаването 
на пари на калпак и се надява така да ги интегрира.

ПРЕПОРЪКИ

Необходимо е разработването на изцяло нов Закон за уврежданията, в който да бъдат разписани:

• нови дефиниции на увреждане и човек с увреждане – изцяло във философията на социалния 
модел за уврежданията и на чл.19 от КООНПХУ;

• нова процедура по изготвяне на социална оценка на индивидуалните потребности на всеки 
човек с увреждане;

• изцяло нови мерки за подкрепа на хората с увреждания, съобразени с новия вариант на 
социална оценка и строго диференцирани спрямо вид и степен на увреждане.

Понятието „целева помощ“ трябва да бъде заменено с понятието „целеви ресурс“ за интеграция. 
То трябва да бъде дефинирано в новият закон по уврежданията, така че всяка овластена институция, 
която го използва, да определи не само предназначението на средствата, както е в момента, но и 
целта, която тяхното предоставяне се очаква да изпълни. Равнищата на целевия ресурс трябва да 
отговарят на пазарните условия за придобиване на медицински изделия, технически средства, 
приспособления и други активи, за да може целта наистина да бъде постигната. Целевият ресурс 
трябва да се определи като вид държавен ангажимент, за да се гарантира ефективност и прозрачност 
на предоставянето му и да се избегне използването му като средство за организационно укрепване 
на национално представителни организации, без да се постига целта на изплащането му, а именно да 
подпомага интеграцията на хората с увреждания. Към момента тази цел не се постига по нито един 
от начините, осигурени с целеви помощи.

Социалната подкрепа задължително трябва да бъде извадена от Закона за социално подпомагане 
и да стане част от Закона за уврежданията, и да бъде осъществявана от Агенцията по уврежданията 
или от нов орган, с покритие поне на областно административно ниво, а не от Дирекциите за 
социално подпомагане. Чрез това действие законодателя и изпълнителната власт (1) ще заявят ясно 
виждането си, че хората с увреждания не са по дефиниция бедни и социално слаби хора, нуждаещи се 
от обгрижване и (2) ще поставят законова основа за началото на предоставяне на адекватна подкрепа 
на хората с увреждания, отчитаща индивидуалните потребности на всеки човек.

Нужна е цялостна промяна във функциите на Агенцията за хората с увреждания, която да 
стане орган по изпълнение на държавната политика по подкрепа на хората с увреждания в България. 
Естествено новите функции трябва да бъдат подкрепени с финансова подкрепа за допълнителен 
персонал и нови регионални поделения на агенцията. Важен елемент от дейността на агенцията е 
контролната й функция по отношение на всички нарушители на мерките за подкрепа на хората с 
увреждания.

Предоставянето на технически помощни средства е тотално компрометирано – видно е от всички 
в системата – и затова трябва да бъде променено. Нужен е изцяло променен списъка с видовете ТПС, 
лимитните им цени трябва да отпаднат, срока за предоставянето им също, както и трябва да има 
изцяло нов механизъм за контрол по предоставянето им. Основен критерии за отпускането на ТПС-ва 
не трябва да бъда наличието или не на експертно решение на ТЕЛК, а потребността и активността на 
човека с увреждане.
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Като споменахме експертното решение на ТЕЛК, трябва да кажем, че то е един много вреден 
документ, защото задава изцяло ограничаваща перспектива пред социалното включване на хората с 
увреждания. Затова е напълно ненужен. Премахването му и заместването му от разширена медицинска 
епикриза – която всеки човек с увреждане би получил при излизане от болнично заведение – би 
довело до (1) премахване на „универсалния ключ“, в което се бе превърнало решението на ТЕЛК и 
оттам получаването на придобивки на калпак, и (2) до разграничаване на хората с увреждания от тези 
с хронични заболявания, и то този начин до намаляване на броя хора, нуждаещи се от подкрепа за 
включване в общността.
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