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У В О Д 

ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ В ПОЛЗА НА ИНВАЛИДИТЕ И 

ТЯХНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО 

се състои от три части, определящи: 

1. СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ, ДЪЛГОТРАЙНИТЕ И ЦЕЛВЕИТЕ 

ДЕЙСТВИЯ на Правителството спрямо инвалидите, както и основните 

условия, които трябва да бъдат създадени, за да може тази Програма да бъде 

реализирана. 

2. ХАРМОНОГРАМАТА НА ЗАДАЧИТЕ НА ВЕДОМСТВАТА И 

ЦЕНТРАЛНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 1994 Г., т.е. конкретните задачи на 

отделните министерства и централни ведомства за 1994 г. (и отчасти за 

следващите години) - изпратени по молба на Министъра на труда и 

социалната политика и Пълномощника по проблемите на инвалидите, които 

ще бъдат реализирани в рамките на важните дейности и ще изискват 

(собствени) финансови дредства; тези задачи могат да бъдат разработвани 

съвместно с Пълномощника по проблемите на инвалидите, при финансовата 

подкрепа на Държавния Фонд за Рехабилитация на инвалидите. 

3. КОНКРЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ОБЛАСТИ ЗА 1994 Г., 

адресирани, непосредствено или не, към правителствените или 

неправителствените институции или до неправителствените организации. 

Мнозинството от тези програми ще бъдат финансирани от Държавния Фонд 

за Рехабилитация на инвалидите. 
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ЧАСТ 1. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ, ДЪЛГОТРАЙНИ И ЦЕЛВЕИ ДЕЙСТВИЯ 

 

I. Предпостваки на Програмата 

1.1. Действията в полза на инвалидите са задача на цялото общество, 

защото последствията от инвалидността засягат всички сфери на живота. 

1.2. Политиката на държавата спрямо инвалидите е важен елемент от 

нейната социална и икономическа политика. 

1.3. Предпоставка за държавната политика спрямо инвалидите е 

стремежът към комплексни действия, вземащи предвид физическите, 

социалните и духовните потребности на всеки инвалидизиран гражданин и 

създаващи възможност за неговата интеграция в обществото. 

1.4. Областта и степента на реализация на държавната политика 

спрямо инвалидите зависят от икономическата ситуация на страната 

(нарастването на националния доход). 

1.5. Правителствената “Програма за действие в полза на инвалидите и 

тяхната интеграция в обществото” представлява приложение към 

“Предпоставките за социално-икономическата политика”. 

1.6. Правителството желае да сведе до минимум отрицателните 

последствия от процеса на структурно и икономическо преустройство на 

държавата, и да създаде основни и реални възможности за задоволяване поне 

на основните потребности на инвалидите, между другото в областта на: 

• предотвратяване на инвалидността, 

• ранното откриване и диагностициране на инвалидността, 

• лечението, 

• достъпа до различни форми на образование, 

• професионалното ориентиране и обучение, 

• заетостта, в зависимост от здравословните възможности и 

придобитите умения, 

• социалната, икономическата и правната защита, 
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• подпомагането при снабдяване с помощни средства, правещи 

възможно, или улесняващи нормалното функциониране в обществото (между 

другото с ортопедични средства, помощни средства, рехабилитацион-ни 

уреди и улесняващи живота механични превозни средства) 

• отстраняване на бариерите: 

• жилищни и архитектурни, 

• комуникационни и транспортни, 

• в контактите и информацията. 

1.7. Правителството вижда необходимостта от увеличаване на 

бюджетните средства за тези области, които имат особено влияние върху 

предотвратяване възникването на инвалидността и намаляването на 

последствия от нея. 

1.8. “Правителствената Програма за действие в полза на инвалидите и 

тяхната интеграция в обществото” е форма за задоволяване, от страна на 

правителството, на основните потребности на инвалидите. 

1.9. Цялостната реализация на тази програма е възможно да се 

извърши в продължителен период от време и при условие, че успешно ще 

бъдат изграждени в живота нейните елементи, в рамките на наличните 

финансо-ви средства. 

1.10. Основа за реализацията на тази програма е условието за социална 

солидарност, създаваща единодействие при конкретните действия на: 

• правителствената администрация, 

• администрацията на местната власт и 

• неправителствените организации, в т.ч. най-вече организациите на 

инвалиди. 

1.11. Правителството, в съотвествие с условията на държавната и 

икономическа реформа, има намерение постепенно да ограничава ролята на 

централните организационни структури в областа на предоставянето на 

непосредствена помощ на инвалидите. 
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1.12. Правителството възнамерява да създаде широки възможности за 

социална самопомощ и инициативи при преодоляването на трудностите и 

при решаването на проблемите на социалната интеграция на инвалидите. 

1.13. В сегашния етап на изграждане на пазарната икономика и но-вите 

организационни структури на демократичното общество е съществено да се 

пропагандират и укрепват принципите на онази социална солидарност в 

действията по отношение на инвалидите, която променя общественото 

съзнание по посока на позитивното възприемане на инвалидите. 

1.14. Във всички действия трябва да се обръща особено внимание на 

възможностите, а не на уврежданията на инвалидите. 

1.15. Правителството признава, че действията в полза на инвалидите 

имат интердисциплинарен характер и касаят всички области и проявления на 

живоа в аспект на задоволяване на тези потребности на гражданите, ко-ито 

произтичат от факта, че са инвалиди и от необходимостта да се създадат за 

тях и с тях възможности за партньорскко участие в живота на обществото. 

1.16. Правителството задължава всички министерства и централни 

ведомства, комитети и правителствената администрация да вземат под 

внимание в своята същностна и организационна работа потребностите и 

очакванията на инвалидите, както и да разработват характерните за тях 

действия в тази област. 

1.17. Правителството се обръща с молба към местните органи на 

властта да вземат предвид в своята работа потребностите и очакванията на 

инвалидите. 

1.18. Правителството се обръща с молба към неправителствените 

организации, особено към тези на инвалидите и работещи в тяхна полза и 

защита, да участват активно в реализацията на тази програма. 

1.19. Правителственият секретар - Пълномощника по проблемите на 

инвалидите в Министерство на труда и социалната политика е отговорен за 

координацията и оповестяването за възникнала необходимост от законови, 

същностни и организационни промени в областта на проблемите, касаещи 

инвалидите. 
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1.20. Правителственият секретар - Пълномощника по проблемите на 

инвалидите в Министерство на труда и социалната политика изготвя годишен 

доклад за реализацията на правителствената програма и проект за 

реализацията й през следващата година. 

 

II. Цели на Програмата 

2.1. Осигуряване на инвалидите на основни условия за 

самостоятелно, пълноценно и активно участие в професионалния и 

обществен живот. 

2.2. Определяне на и подкрепа с ефикасни средства в областта на: 

• здравната профилактика 

• предпазването от инвалидност 

• смекчаването или ограничаването на последствията от инвалидността 

• развитието на рехабилитацията и рехабилитационните услуги 

• реализацията на различни дейности, насочени към изравняване 

шансовете на инвалидите в живота на обществото.   

2.3. Заинтересоване на местните органи на властта по отношение 

проблемите на инвалидите. 

2.4. Подкрепа на организациите и групите за самопомощ, особено 

обединяващите инвалиди, и техните действия в полза на инвалидите. 

 

III. Задачи на Програмата 

3. Дефиниция на понятието “инвалид” 

3.1. Основна задача е определяне дефиницията на понятието 

“инвалид”. 

3.2. Правната дефиниция на понятието “инвалид” се определя като 

човек, частично или изцяло неспособен да работи поради постоянно или 

дълготрайно нарушаване възможностите на организма. Правното 

определение на понятието за инвалидност е само оценка на възможността 

или невъзможността на лицето да работи.  
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3.3. Инвалидите не са еднородна група, очакваща една и съща помощ, 

каквато им гарантира сегашната правна дефиниция на понятието “инвалид”. 

3.4. Необходимо е започването на изследвания върху понятието 

“инвалид” в неговия икономически, социален и законов аспект, както и 

изработването на една или няколко дефиниции, които ще създадат на 

инвалидите възможност за задоволяване на индивидуалните им потребности. 

3.5. Приема се, че определената дефиниция (или дефиниции) не 

може: 

• да способствува за отчуждаването на инвалидите от активното 

участие в професионалния и социален живот; 

• по какъвто и да е начин да ограничава или лишава инвалидите от 

достъп или участие в отделните етапи на рехабилитацията и социалната 

интеграция. 

3.6. Приема се, че определената дефиниция (или дефиниции) трябва 

да отговаря на индивидуалните потребности, очаквания и решаване на 

проблемите на инвалидите по такъв начин, за да могат тези хора да получат в 

подходящото време съответната помощ, даваща им възможност за пълно 

участие в живота на обществото. 

3.7. Приема се, че определената дефиниция (или дефиниции) трябва 

да бъде в съотвествие със стремежа, съдържащ се в документите на ООН, т. 

е., че “инвалид означава човек, не можещ самостоятелно, частично или 

напълно, да си осигури възможности за нормален, индивидуален или 

социален живот, поради вродено или придобито увреждане на физическите 

си или психически възможности”. 

4. Предотвратяване на инвалидността и ограничаване на 

физическите, психологичните и социалните последствия от нея. 

4.1. Здравната профилактика, както и опазването на околната среда, 

създаването на здравословни условия на труд и живот имат стратегическо 

значение в дейността на държавата и обществото, насочена към елиминиране 

или значително ограничаване на причините, водещи до инвалидност.  
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4.2. Приема се, че предотвратяването на инвалидността и 

намаляването на нейните последствия е по-евтино за обществото, отколкото 

необходимостта от по-късно осигуряване на грижи за инвалидите и 

предприемането на действия, целящи тяхната интеграция в обществото. 

4.3. От много години най-важните причини за възникването на 

инвалидността са: 

• болести на сърдечносъдовата система, особено тези на стресова 

основа, 

• новообразуванията, 

• травми, отравяния и нещастни случаи, в това число и производствени 

аварии, 

• психичните болести и негативните тенденции по отношение 

хигиената на живота и качеството на психичното здраве, 

• неправилни или недостатъчни грижи преди и след родовия период за 

майките и децата, 

• загуба на здравето вследствие на различни вредни агенти, 

проявяващи се в производствената и жилищна среда, 

• заразни и инфекциозни болести, 

• замърсяване на околната среда. 

4.4. В дейностите по предотвратяване на инвалидността е 

необходимо участието - на основата на тясно сътрудничество, на всички 

правителствени и самоуправляващите се институции, на неправителствените 

и обществените организации, както и на цялото общество. 

4.5. Предложението на правителството в тази област е допълнената 

версия на “Народната Програма за Здраве” и хармонограмата на действията 

на централните ведомства и институции, участващи в нейната реализация. 

Народната Програма за Здраве е насочена към: 

• създаване на правни основи за начинания, касаещи опазването на 

здравето 

• здравно и екологично образование на обществото 

• профилактичното насочване на здравеопазването 
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• дейности, благоприятстващи решаването на отделни здравни 

проблеми 

• ограничаване емисията и проявлението на вредни фактори в 

жизнената и професионална среда 

• мониторинг и оценка на Програмата. 

4.6. Съществуващата система на организация и финансиране на 

здравеопазването изисква основна реформа по посока на въвеждане на 

осигурителната форма на финансиране на здравеопазването, особено в 

областта на: 

• опазването и поддържането на здравословното състояние на хората 

• предпазването от болести 

• ранно откриване на болестите и тяхното лечение 

• медицинска рехабилитация и рехабилитационни услуги 

• други услуги (например подпомагане при болест). 

4.7. Инвалидите трябва да имат влияние върху видовете и качеството 

на предоставяните им услуги. 

4.8. До въвеждането на осигурителната система в здравеопазването 

най-спешната задача в тази област е предприемането на действия, 

осигуряващи безпрепятствено функциониране на досегашната система на 

здравеопазване, особено в сферата на здравната профилактика, предпазваща 

от инвалидност и нейните последствия. 

4.9. Задълженията и услугите в областта на здравната профилактика, 

в т.ч. предпазващите от инвалидност и намаляващите нейното отрицателно 

вляние, до въвеждане на диференцираната осигурителна система (здравно 

осигуряване, осигуряване при травми и професионални заболявания, 

социално осигуряване) ще бъдат предлагани на базата на досегашните 

принципи и условия. 

4.10. В профилактиката на инвалидността и при ограничаването на 

последствията от нея особено значение има предпазването от травми, в т.ч. от 

производствените травми и професионалните заболявания. 
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4.11. Необходимо е да се подкрепят различни методи за въздействие 

върху съзнанието на заетите лица, за да изпълняват своите професионални 

ангажименти по начин, който е безопасен за здравето им. 

4.12. Важно е да се предприемат ефективни действия за предпазване от 

други травми и произшествия и за ограничаване на отрицателните им 

последици (например пътно-транспортните, битовите и др.). 

4.13. Предвижда се изработването и въвеждането на система за 

осигуряване при произшествия и професионални заболявания, която ще 

провежда профилактика на произшествията и професионалните заболявания, 

а също и действия, насочени към ограничаване последствията от 

инвалидността. 

 

5. Рехабилитация и рехабилитационни услуги 

5.1. Рехабилитацията и рехабилитационните услуги изпълняват 

съществена роля в действията в полза на инвалидите, особено в областта на: 

• ранното откриване, диагностицирането и интервенцията при 

ограничаване на последствията от инвалидността 

• медицински грижи за инвалида и за процеса на неговото лечение 

• социалните и психологическите консултации 

• обучението в областта на: самообслужването, придвижването, 

използването на комуникациите, комуникирането, изпълнението на 

ежедневните дейности 

• възвръщането и развитието на способностите и възможностите на 

инвалидите при изпълнението на основните им ежедневни дейности 

• подготовката за самостоятелен живот в обществото 

• създаването на условия и възможности за контакти със социалното 

обкръжение 

• осигуряването и доставката на средства, компенсиращи загубата на 

дадена функция, в т.ч. особено на технически средства (ортопедични 

средства, лични помощни средства, рехабилитационно оборудване и др.), 
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както и на средства улесняващи инвалидите при тяхното приспособяване или 

социална реадаптация 

• специално образование на инвалидите с тежки увреждания 

• подготовката за започване на работа 

• възможностите за осигуряване на трудова заетост (професионално 

ориентиране, професионално обучение, заетост в нормални или защитени 

предприятия и др.) 

• организацията на физическите упражнения и другите процедури, 

водещи до възстановяване или подобряване мобилността на инвалидите. 

5.2. Приема се, че всички дейности в областта на рехабилитацията и 

рехабилитационните услуги трябва да бъдат в съотвествие с основните 

принципи на рехабилитацията, касаещи: 

• всеобщността, т.е. за всяко нуждаещо се лице 

• ранното действие, т.е. действия от момента на откриване на 

дисфункцията или на такава потребност 

• комплексността, т.е. в процеса на рехабилитация да се взимат в 

предвид всичките й аспекти - медицинска, професионална и социална 

• непрекъснатостта, т.е. провеждането на рехабилитация до момента 

на постигане от инвалида на максимални физически и психически 

възможности, както и възможност за работа и за активно участие в 

обществения живот. 

5.3. Предвижда се предприемането на различни действия, насочени 

към създаването (в продължение на няколко години и при активното участие 

на местната власт и неправителствените организации) на основна и 

специализирана организационна структура на рехабилитацията и 

рехабилитационните услуги. 

5.4. Главна задача на държавната политика е създаването 

повсевместни и достъпни възможности инвалидите да ползват 

рехабилитацията и рехабилитационните услуги по местоживеене и в региона. 
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5.5. Приоритетно значение придобива концепцията за селищната 

рехабилитация, като ансамбъл от интегрирани институционални и социални 

дейности на локалната общност в полза на инвалидите. 

5.6. Предвижда се да бъдат подпомагани действията насочени към 

равмномерно развитие и качество на рехабилитационните услуги във всички 

региони (воеводства) на страната. 

5.7. Предвижда се организирането - в продължение на няколко 

години, във всяко воеводство на болнични отделения за медицинска 

рехабилитация, подготвяща пациента за завръщане към активно участие в 

обществения живот и към професионалните му ангажименти. Особено 

значение придобива развитието на нестационарните (амбулаторни) 

отделения за рехабилитация. 

5.8. Признава се за необходимост стремежът към: 

• използване на ранната рехабилитация в отделенията за основно и 

специализирано лечение 

• създаване на възможности за продължаване на рехабилитацията в 

дома на пациента в следболничния период 

• създаване на малки, добре обзаведени и оперативни регионални 

центрове за рехабилитация 

• организиране на т.нар. пътуващи рехабилитационни екипи, главно за 

потребностите на инвалидите, живеещи в селата 

• провеждане на рехабилитацията по местоживеене, с участието на 

различни локални институции и неправителствени организации 

• обръщане на все по-голямо внимание на значението и участието на 

семейството в процеса на рехабилитация на инвалидите 

• изработване на рехабилитационните програми по такъв начин, че да 

дават възможност на инвалидите и техните семейства да вземат участие в 

проектирането и организирането на рехабилитационните услуги 

• предоставяне възможност на инвалидите или на техните семейства и 

попечители (това касае лицата с тежки умствени и психически уврежда-ния) 

да участват във вземането на решения, касаещи тяхната рехабилита-ция. 
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5.9. Предвижда се постепенното въвеждане на рехабилитационните 

въпроси и основните проблеми на инвалидите в учебните програми на всички 

училища за медицински сестри и във всички медицински академии. Ще бъдат 

предприети, също така, мерки за увеличаване броя на лекарите специалисти 

по медицинска рехабилитация. 

5.10. Признава се за необходимост гарантираното задоволяване на 

основните потребности на инвалидите от необходимите им помощни 

технически средства със среден стандарт. Гарантирайки на инвалидите 

споменатите помощи е необходимо да им се създадат възможности за избор и 

закупуване на помощни технически средства с най-голямо качество. 

5.11. Признава се потребността от реформа на полската ортопедична и 

рехабилитационна промишленост по посока приспособяването й към 

изискванията на пазарната икономика и новите демократични структури на 

организация на обществото. На промени подлежи и досегашната 

организационна система за признаване необходимостта от такива средства и 

тяхната дистрибуция. 

5.12. Предвижда се да се въведе диференцирана система на 

осигуряване (осигуряване при болест, при травми и професионални 

заболявания, социално осигуряване), която ще се превърне в главния спонсор 

в областта на рехабилитацията и рехабилитационните услуги. 

 

6. Изравняване на шансовете (социална интеграция) 

6.1. Рехабилитацията и услугите в тази област за съжаление не дават 

на инвалидите достатъчна възможност за пълно участие и равенство на 

шансовете в живота на обществото. Необходима е социална среда лишена от 

рзлични бариери (архитектурни, комуникационни, образователни, 

финансови, психологически, социални, професионални и т.н.), които 

затрудняват, а често правят невъзможно нормалното функциониране на 

инвалидите в обществото, дори когато те са напълно рехабилитирани. 

6.2. Изравняването на шансовете, което се налага поради наличието 

на инвалидност, е дълготраен процес и засяга цялото общество, защото 
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интеграцията на инвалидите в обществото касае всички страни на 

политическия, стопанския и социалния живот на локално и национално 

равнище.  

6.3. Признава се, че изравняването на шансовете на инвалидите касае 

главно дейностите в областта на: 

а) просветата (образованието) 

б) трудовата заетост и преодоляването на последствията от безработица 

в) социалното подпомагане 

г) физическата среда 

д) законодателството 

е) културата, рекреацията, спорта и туризма 

ж) социалната акцептация 

з) производството на специални храни с високо качество за инвалидите, 

нуждаещи се от диета. 

 

Образование 

6.3.a1. Признава се необходимо да се предприемат такива действия, 

благодарение на които инвалидите ще могат самостоятелно да се обучават в 

общодостъпните основни и средни училища заедно с техните здрави 

връстници. В особените случаи, инвалидите ще трябва да се насочват към 

специалните училища.  

6.3.а2. Концепцията за образование на инвалидите и образователни 

услуги трябва да бъдат: 

• индивидуализирани, т.е. определени на основата на взаимното 

съгла-суване между властта, администрацията, родителите и учениците с 

увреждания, 

• достъпни, т.е. лишени от бариери: архитектурни, коминикационни, 

образователни, педагогични и др. 

• повсевместни, т.е. осигуряващи на децата с увреждания, независимо 

от степента на увреденост, възможност да се обучават поне при същите 

условия, при които се обучават техните здрави връстници, 
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• предлагащи големи възможности за избор, напр. участие в живота 

на училищната общност, 

• предлагащи помощ на семействата на децата с увреждания при 

създаването на подходяща семейна среда. 

6.3.a3. Децата с увреждания трабва да имат възможност да посещават 

общодостъпните предучилищни заведения, интегриращите предучилищни 

заведения, а при особени случаи - специалните предучилищни заведения. 

6.3.а4. При това се признава, че специалната подкрепа изисква 

изграждането и развитието на интегриращи предучилищни заведения, 

създаващи възможности за акцептация и социална интеграция на децата с 

увреждания. 

6.3.а5. Инвалидността (увреждането) не може да бъде равнозначна с 

необходимостта детето с увреждане да се обучава в специални предучлищни 

заведения или специални училища. 

6.3.a6. Признава се за необходимост да се приеме, че към специалните 

училища трябва да бъдат насочвани тези деца, които поради своето 

увреждане не могат да се справят с учебната програма в общодостъпните 

основни или професионални училища. 

6.3.а.7. Признава се за необходимост да се подкрепя най-широката 

училищна интеграция на децата и младежите с увреждания. Правителството 

ще се стреми към: 

• инициирането и създаването на различни форми на съвместна 

организация (за децата с трайни увреждания и здравите им връстници) на 

учебните занятия (интегриращи училища, интегриращи класове), 

• осигуряването на специална педагогическа помощ, 

• пропагандирането на различни форми на подпомагане на учениците с 

трайни увреждания в общите основни и средни училища. 

6.3.a8. Под понятието интеграция в училището трябва да се разбира 

съвместни занятия на децата с увреждания и техните здрави връстници, 

които трябва да ги подготвят за по-късната им социална интеграция. 
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6.3.a9. Признава се потребността от създаване на възможности 

инвалидите да се образоват, при което образованието се разбира като процес 

обхващащ лица в различна възраст. 

6.3.а10. Инвалидите се нуждаят от специализирано насочване към 

подготовка за избор на бъдещата професия или до вземане на решение за 

образование в средно училище. 

6.3.a11. Предвижда се също подпомагане и развитие на специалните 

длъжности за образование и допълнително образование, ако такова не може 

да бъде осигурено в общодостъпните училища, напр. за слепите или лицата с 

увреден слух и зрение (слепоглухи). 

6.3.а12. В някои случаи инвалидите могат да учат при индивидуална 

система на обучение. На такива лица трябва да им се създават възможности 

за регулярно образование. 

6.3.а13. Трябва да се подкрепя и инспирира възможността за 

организиране и провеждане на квалификация и преквалификация по 

месторабота (в предприятието, администрацията), собено за тези инвалиди, 

които имат трудности с адаптирането към трудовата среда. Такива действия 

осигуряват плавното (безпроблемно) преминаване от квалификация към 

заетост. 

6.3.а.14. Необходима е образователна реформа, за да се приспособи 

училището към изискванията на демократичното общество и пазарната 

икономика. Предложението на Правителството в тази област е програмата 

“Добро и съвременно училище”, чрез която държавата гарантира: 

• на всяко дете безплатно редовно образование в публичните училища 

на равнището на т.нар. класове “0” при минимум програма и на равнището на 

основните и средните училища, в рамките на учебните планове, 

• основни възпитателно-образователни услуги, в т.ч. също и здравни, 

• извънкласни занимания, в рамките на професионалните задължения 

на учителите, 

• безплатно редовно образование в гимназиите, професионалните 

училища и висшите учебни заведения, 
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• безплатни услуги при педагогическо-психологичните и 

специализирани консултации, 

• безплатни консултации за учителите, 

• осигуряването на необходимите условия, даващи възможност за 

специално професионално образование, организирано от различни субекти, 

• създаването на правно-финансови условия за професионално 

обучение в промишлените предприятия, предприятията за услуги, в 

търговските обекти и производствените кооперации, 

• безплатни грижи за децата и младежите със специални проблеми, 

нуждаещи се от подкрепа от гл.т. на семейната им и социална ситуация, 

инвалидността или нарушения в развитието им, 

• осигуряване на кадри за училищата и просветната администрация. 

 

Заетост и безработица 

6.3.б1. Всички инвалиди, независимо от причините и вида инвалидност, 

имат право на помощ в областта на трудовата заетост и възможността за 

достъп до заетост наравно със здравите лица, в съотвествие с придобитата 

квалификация. 

6.3.б2. Работата и професионалната интеграция са едни от най-важните 

аспекти за участие на инвалидите в живота на обществото, защото те им 

осигуряват: 

• материална самостоятелност, 

• чувство за собствена ценност, 

• социален контакт с други хора, 

• възможност за партньорско участие в живота на обществото. 

6.3.б3. Политиката на държавата в областта на заетостта и 

професионалната рехабилитация (професионалната интеграция) на 

инвалидите бе определена, между другото, в Закона от 9 май 1991 г. за 

заетостта и професионалната рехабилитация на инвалидите и в Закона от 16 

октомври 1991 г. за заетостта и безработицата. Тя касае: 
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• икономическите поощрения за предприятията, които осигуряват ра-

бота на безработните инвалиди (възстановяване на средствата, изразходвани 

за създаване или приспособяване на работни места и рефинансиране, за 

определен период, на възнагражденията и социалните осигуровки), 

• финансовата подкрепа на инвалидите, започващи стопанска дейност, 

• законовото задължение, предприятията (с повече от 50 работника) да 

осигуряват 6% от всички работните места за инвалиди: не изпълнението на 

тази норма означава заплащането на задължителни вноски, по определени 

квоти, в специален целеви фонд, т.нар. Държавен Фонд за Рехабилитация на 

Инвалидите, 

• данъчни облекчения за предприятията, които изпълнявайки 

законовите изисквания, са получили статут на защитено предприятие, 

• облекчения за предприятията работещи съвместно с предприятията за 

защитен труд, 

• финансова подкрепа за предприятията за защитен труд (за 

преструктуриране, за възнаграждения на умствено увредените и др.).  

6.3.б4. Дейността  на Правителството спрямо безработните инвалиди 

беше определена в общата “Програма за намаляване на безработицата и 

смекчаване на негативните резултати от нея” и е насочена към: 

• създаване на нови работни места, 

• динамизация пазара на труда, 

• усъвършенстване на защитната система, 

• интеграция на всички субекти, действащи на пазара на труда, даващи 

шанс за реализацията на целите и задачите поставени пред тях. 

6.3.б5. Приема се, че цел на професионалната рехабилитация на 

инвалидите е осигуряването им на възможности за: 

• получаване на подходяща работа в съотвествие с придобитата 

квалификация, 

• избор на работа, 

• запазване на работата, 

• професионално усъвършенстване (професионална квалификация), 
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• професионален напредък, 

• ползване на рехабилитационните услуги. 

6.3.б6. Инвалидите трябва да бъдат подготвени, чрез рехабилитацията и 

рехабилитационните услуги, за самостоятелен живот в обществото и за 

започване на образование, в т.ч. професионално обучение и професионална 

работа.  

6.3.б7. Всички дейности и услуги в областта на професионалната 

рехабилитация трябва да бъдат приспособени към индивидуалните 

потребности и възможности на инвалидите. 

6.3.б8. Признава се за необходимост да се подкрепят такива дейности, 

които съдестват на инвалидите да започват работа в предприятията на 

открития пазар на труда. 

6.3.б9. Признава се за необходимост създаването, развиването и 

подкрепата на защитена заетост за тези инвалиди, които не могат да се 

справят с конкуренцията и изискванията на своботния пазар на труда. 

Необходимо е да се създават възможности инвалидите, заети в 

предприятията за защитен труд, да преминават на работа в други 

предприятия.  

6.3.б10. В осигуряването на работа за инвалидите, в т.ч. за оставащите 

без работа инвалиди, особено значение имат консултациите и 

професионалното обучение. 

6.3.б11. Признава се за необходимост бързото организиране на достъпно 

за всички инвалиди (независимо от вида и степента на инвалидност) 

професионално консултиране, което ще: 

• провежда анализ на ситуацията на инвалидите и на реалните й 

промени в здравен, психичен, професионален и социален аспект, 

• определя професиите и дейностите, достъпни за инвалидите, 

• даде на инвалидите възможност за избор на професия, образование, 

• професионални курсове (професионална реориентация), 

• даде възможност на инвалидите да започнат работа в съотвествие със 

своята квалификация и здравословни възможности, а също и интереси. 
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6.3.б12. Специалните центрове за професионално консултиране на 

инвалидите (или общите центрове, занимаващи се и с тази дейност) са 

длъжни: 

• да си сътрудничат с институциите и службите, отговорни за 

рехабилитацията, 

• да имат осигурен квалифициран персонал, работещ в 

интердисциплинарни групи, 

• да осигурят на инвалидите или на техните семейства възможност за 

влияние върху дейностите, предприемани от центровете. 

 

Социална подпомагане 

6.3.в1. Политиката на държавата в областта на социалното подпомагане 

беше определена в Закона от 29 ноември 1990 г. за социалната подпомагане 

(с по-късните изменения) и засяга, между другото, създаването на: 

• чувство за социална осигуреност чрез предоставянето на помощ за тези 

социални групи (също на инвалидите), които не могат да я получат от 

пенсионно-осигурителната система, от възнаграждения и помощи за 

безработни, и от другите системи за социално осигуряване, 

• прилични условия за лино съществуване и работа, също и за групите 

засегнати от бедност между другото поради инвалидност или продължително 

заболяване. 

6.3.в2. Главната задача на социалното подпомагане спрямо инвалидите и 

техните семейства (както и при другите социални групи) е: 

• осигуряване на основни грижи и помощ, 

• създаване на условия за преодоляване на трудни житейски ситуации, 

които инвалидите не могат да превъзмогнат използвайки дори собствените си 

средства, възможности и права, 

• подпомагане стремежа към придобиване на самостоятелност, 

• разпознаване на потребностите на всички инвалиди. 

6.3.в3. Признава се за необходимост развитието на дейности по со-

циално подпомагане - на основата на поставените задачи, (по отношение на 
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всички инвалиди) в областта на специално укрепване на семействата и 

тяхното подпомагане при решаването на основните проблеми. 

 

Физическа среда 

6.3.г1. Инвалидността е следствие и от релацията между инвалида и 

неговото обкръжение и се проявява тогава, когато той се сблъсква с различни 

видове бариери (културни,социални,архитектурни,комуникационни), 

затрудняващи неговото равнопоставено със здравите участие в социалния 

живот. 

6.3.г2. Неободимо е да се ускорят действията, насочени към према-хване 

на бариерите, които правят невъзможно или дори затрудняват инвалидите, с 

различен вид и степен на инвалидност нормално да участват в живота на 

общността. Това касае: 

• достъпа до и във вътрешността на всички сгради, 

• достъпа до спортните и другите съоражения, които се ползват от 

здравите граждани, 

• възможността за свободно и самостоятелно придвижване в 

жилището, както и използването на съораженията в него, 

• възможността за свободно и самостоятелно придвижване в застроени 

и незастроени терени и среда, 

• достъпа до публичните средства за комуникация, 

• възможността да се използват домакинските уреди, уредите за 

ежедневна употреба и др.п., 

• достъпа до специализираните съоражения, необходими за 

нормалното функциониране в обществото, 

• достъпа до информациите, предоставяни от средствата за масова 

информация. 

6.3.г3. Необходимо е ускоряването законодателната дейност, регулираща 

създаването на физическата среда, отчитайки потребностите и 

възможностите на инвалидите с различен вид и степен на инвалидност. Това 

касае: 
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• строителството, 

• благоустрояването на пространството, 

• пешоходните зони и трасетата за пешоходците и превозните средства 

(между другото пешоходните зони на кръстовищата, паркингите, публичните 

санитарни заведения, телефонните будки), 

• нормите за съораженията и обзавеждането за ежедневна употреба, 

• проектирането и дизайна. 

6.3.г4. Особено роля в създаването на физическата среда, достъпна за 

инвалиди, трябва да играят местните органи на властта и неправителствените 

организации. Правителството ще започне такава работа, даваща възможност 

за такива действия. 

 

Законодателство 

6.3.д1. Инвалидите имат същите права, както всички граждани, но не 

винаги могат да се възползват от тях поради своята инвалидност. Трябва да 

се създават възможности на инвалидите да ползват правата си. 

6.3.д2. Всички проекти на нормативни актове, изработени от 

правителството, трябва да вземат предвид потребностите и възможностите на 

инвалидите и не могат да противоречат на условията за здравна профи-

лактика, рехабилитация и изравняване шансовете на инвалидите в 

обществото. 

 

Култура, спорт, рекреация, туризъм 

6.3.е1. Признава се за необходимост предприемането на действия, 

насочени към създаването на възможности инвалидите да участват 

пълноценно и активно в културния живот, рекреацията и туризма. Това касае: 

• достъпността до този вид съоражения, 

• активното участие на инвалидите в общи спектакли, занятия,походи,  

увеселения, екскурзии, 

• организирането на спектакли от инвалидите, 
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• поместване на информация в пътеводителите или иформационните 

материали за всички улеснения и приспособления за инвалиди и 

публикуването на версии за лицата, изискващи специални форми за 

комуникация, 

• обозначаването на местата и обектите със символите за достъпност 

или възможност за информиране (на слепи, глухи, хора със сериозни говорни 

проблеми), 

• подготвянето на спектаклите по такъв начин, че да се даде възмож-

ност на инвалидите, нуждаещи се от специални техники за комуникация, да 

могат да възприемат, 

• специалните туристически карти, напр. за слепите или хората със 

силно увредено зрение. 

6.3.е2. Участието и съучастието на инвалидите в общите културни 

спектакли, спортните, рекреационните и туристическите мероприятия 

благоприятства тяхната интеграция в обществото. За това правителството ще 

инициира и подкрепя такива дейности. 

6.3.е3. Необходима е подкрепа за развитието на масовия и 

професионалния спорт за инвалиди, като съществена форма за 

рехабилитация. 

 

Социална акцептация 

6.3.ж1. При изравняване шансовете на инвалидите в обществото голямо 

значение има тяхната акцептаци от семейството, най-близкото обкръжение и 

от обществото, независимо от вида и степента на инвалидността им. 

6.3.ж2. Правителството ще инициира и подкрепя, в сътрудничество с 

организациите на инвалидите, с групите за самопомощ и др, мащабни 

програми за предоставяне на публична информация на тема инвалидите и 

тяхната интеграция в обществото. Това касае особено средствата за масово 

осведомяване, филмите, фотографията, издателствата. 

 

7. Статистически данни и научни изследвания 
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7.1. При формулирането и предприемането на действия, предпазващи 

от инвалидност и ограничаващи нейните отрицателни последствия; при 

рехабилитацията и рехабилитационните услуги, както и при изравняването 

на шансовете на инвалидите в обществото (социалната интеграция), основно 

значение имат статистическите данни и резултатите от научните изследвания 

в тази област. 

7.2. Признава се за необходимост стимулирането и подкрепата на 

общи и специализирани изследвания във всички сфери на науката, свързани с 

инвалидността на гражданите, в т.ч. касаещи: 

• профилактиката на инвалидността, 

• ограничаването на отрицателните последствия от инвалидността, 

• ранното откриване на инвалидността, диагностицирането и лечението 

на инвалидите, 

• комплексната рехабилитация и рехабилитационните услуги, 

• изравняването на шансовете на инвалидите в обществото (социална 

интеграция), 

• функционирането на инвалидите в обществото, 

• функционирането на семействата, в които инвалидността се проявява, 

• начините за въвеждане на съвременни методи за профилактика, 

лечение, рехабилитация и изравняване на шансовете на инвалидите в 

обществото. 

7.3. Приема се, че научните изследвания, касаещи инвалидността и 

инвалидите трябва да бъдат част от общите научни изследвания, касаещи 

всички аспекти на обществения живот. 

7.4. Приема се, че в проблемните статистически и научни 

изследвания, касаещи напр. равнището на живота или функционирането на 

семействата, трябва да бъдат вземани предвид проблемите на инвалидите. 

 

IV.Реализация на програмата 

8.1. В годишната и по-продължителната реализация на тази програма 

и в действията в полза на инвалидите, както вече бе подчертано в началото на 
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програмата, много важно е сътрудничеството на правителствената 

администрация с общинските администрации и неправителствените 

организации. 

8.2. Правителството приема, че: 

а) политиката на държавата спрямо инвалидите трябва да им осигури 

достъп до всички услуги в населените места, 

б) резултатите от програмите за развитие на страната трябва да достигат 

също и до инвалидите, 

в) центровете, служещи за здравна профилактика и предпазване от 

инвалидност, за рехабилитация и предоставяне на рехабилитационни услуги, 

както и за изравняване на шансовете на инвалидите в обществото ще 

представляват част от общия процес на социално-икономическо планиране и 

структурата на администрацията, със специалното отношение на прави-

телствената и общинската администрация, 

г) ще бъдат инспирирани и предприемани действия, създаващи на 

инвалидите възможност за самостоятелен живот в обществото и целящи 

постигането на стандарт на живота, равен на този с останалите граждани, 

д) върху държавната власт лежи задължението да се ликвидират 

факторите, предизивкващи инвалидност, като това не намалява 

отговорността на цялото общество в тази област: на личността, на 

обществените организации и на организациите за самопомощ. 

8.3. Органите на местната власт вече предоставят част от услугите за 

инвалиди, разполагайки със специализирана организационна структура 

(центрове за социално подпомагане). Тази програма е адресирана до местната 

власт, като нейн реализатор, задоволяващ потребностите и очакванията на 

инвалидизираните граждани на общините. 

8.4. Правителството оценява и признава голямото значение на 

неправителствените организации при: 

а) създаването на възможности за своите членове да развиват уменията 

да се водят преговори, организационните умения, взаимната помощ, обмена 

на информация и др.п., 
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б) защитата и реализацията на правата на инвалидите, 

в) разпознаването и огласяването на съществените потребности на 

инвалидите 

г) изразяването на вижданията при определяне на приоритетите за 

действие в полза на инвалидите, 

д) оценката на предлаганите или необходимите услуги, 

е) пропагандирането на действията, насочени към реализация условията 

за интеграция на инвалидите в обществото. 

8.5. Приема се, че без активното участие на местната власт и 

неправителствените организации не е възможна пълната реализация на тази 

програма. 

 

 

превод от полски език 

Божидар Ивков 


