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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ ПРОВЕЖДАТ ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С ПОЛИТИЧЕСКИ
ПАРТИИ И КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКИ ДВОЙКИ
Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на
Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет и признати с акт
на Министерски съвет, в продължение вече на 25 години сме официалният партньор
на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични
възможности.
Във връзка с предстоящите парламентарни и президентски избори в България,
инициираме провеждането на поредица от срещи с кандидат-президентските двойки
и с представители на основните политически партии с цел да се запознаем с позициите,
които ще отстояват в областта на:
- приобщаващото образование;
- здравеопазването;
- социалните услуги и подпомагане;
- трудово и пенсионно законодателство;
- други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания;
Нашите сдружения представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и
степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, ние поемаме ангажимента да
ги запознаем с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания
в нашата страна на съответните партии и кандидат-президентски двойки.
По време на срещите планираме и да споделим натрупаните проблеми в различни
сфери на сложният и продължителен процес на интеграция на хората с увреждания в
обществото и да обсъдим политиките за повишаване на качеството на техния живот.
С активната си работа през последните години ние успяхме поне да запазим вече
постигнатото досега, но смятаме, че трудностите, които срещаме в развитието на една
по-добра и приобщаваща среда, могат да бъдат преодолени и чрез заявяването на ясна
политическа воля и отговорност от страна на всички институции и политически
партии.
II. НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ ПРОВЕДОХА СРЕЩА С БСП на 27 октомври 2021 г. с цел да
представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с
позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските
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двойки в своите управленчески политики.
В срещата участваха: Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите в България,
Асоциация на родители на деца с епилепсия, Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации в България, Национален алианс за социална
отговорност, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Национална
потребителна кооперация на слепите, Център за психологически изследвания,
Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекреация,
интеграция и спорт, Българска асоциация "Диабет".
От страна на БСП в срещата участваха г-жа Корнелия Нинова, както и Георги
Гьоков, Георги Свиленски, Благовест Кирилов и Даниела Георгиева.
На срещата бяха повдигнати множество проблемни теми като: затруднен достъп до
здравеопазване, ниските доходи, необходимостта от национална подкрепа на
социалното предприемачество, липсата на достъпа среда, затруднения процес на
взимане на шофьорска книжка от хора с физически увреждания, проблеми при
гласуване на избори на хората с увреждания и други.
Г-жа Корнелия Нинова заяви: "Вие сте изключително значим партньор за нас. Като
законодатели за нас е важно да има постоянно, трайно и предвидимо законодателство
в сферата на хората с увреждания и тези закони да се приемат само след консултации
и партньорство с вас, като национално представителни организации".
III. НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОАЛИЦИЯТА ГЕРБСДС. В срещата участваха Деница Сачева – водач на листата в Добрич (бивш социален
министър), проф. д-р Костадин Ангелов (бивш министър на здравеопазването) и
Павел Савов.
"Ще работим за изграждане на Държавната агенция за хора с увреждания на
директно подчинение на Министерския съвет, за да координира дейността във всички
посоки – здравеопазване, образование, социални услуги, пазар на труда", каза Деница
Сачева.
Друга голяма заявка е изцяло нова система за социално подпомагане и нов кодекс
за социална закрила, който да обединява цялото законодателство – Закона за
социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и други нормативни
документи. Идеята е социалните помощи да станат много по-целенасочени и да
обхващат една сериозна група хора.
Ще продължи инвестицията в образователни технологии, средства и социални
иновации. Предвижда се създаване на фонд за социални иновации към социалното
министерство, където ще могат да кандидатстват както социални предприятия, така
и хора с предприемачески дух.
"Винаги сме насърчавали защитената заетост за хора с увреждания и ще продължим
да го правим и в бъдеще. Смятаме, че трябва да се развиват социални услуги, защитена
заетост за хората с увреждания и насърчаване на повече работодатели да наемат хора
с увреждания – за да може наистина да има независим живот", каза още Сачева.
Проф. Ангелов посочи като основен проблем реформите в ТЕЛК.
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"Имахме амбицията да направим процеса изцяло електронизиран, но трудността
идва не от административното ни нежелание, а от хората, които работят в тази система
– те са в напреднала възраст и имат сериозен проблем в работата с електронни
устройства. Този вътрешен отпор беше труден за преодоляване."
"Другият проблем е достъпът до здравеопазване на хората с увреждания. Пандемията
показа, че най-уязвимите са най-лишени от здравеопазване. Голяма част от лечебните
заведения на практика са недостъпни. Оказва се, че нашата здравна система обслужва
с предимство здравите", каза още той.
В срещата участваха Национално представителните организации на и за хора с
увреждания - Съюз на инвалидите, Съюз на слепите в България, Национален съюз на
трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална
отговорност, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Център за
психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора",
Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Асоциация на родителите на
деца с увреден слух и Асоциация на родителите на деца с епилепсия.
IV. НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ ПРОВЕДОХА СРЕЩА С ПП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" на
3 ноември 2021 г. с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България
и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидатпрезидентските двойки в своите управленчески политики.
"Ще използваме вашата експертиза, за да направим нормативна уредба, която да
работи за вас наистина. Със сигурност ще партнираме ползотворно, в това мога да ви
уверя.", заяви Никола Минчев, юрист и представител на ПП "Продължаваме
промяната". "Необходима е също тежка съдебна реформа и най-вече в прокуратурата,
която към този момент е един силно централизиран орган", допълни той.
"Пари има, въпросът е да се насочат в правилната посока и управляват отговорно и
ефективно", каза д-р Вълкан Иванов от ПП "Продължаваме промяната".
Беше дадена и ясна заявка за нуждата от повишаване на нивото на ваксинация чрез
масивна кампания. "Няма да направим ваксинацията задължителна, но трябва да
убедим хората, като им покажем ползите от нея и съответно рисковете, доколкото ги
има", допълни д-р Иванов.
На срещата Национално представителните организации на и за хора с увреждания
повдигнаха множество проблемни теми, като необходимостта от разширяване на
трудовия пазар за хората с увреждания и интегрирането им в трудови колективи,
увеличаването на бюджета на Националния план за действие по заетостта, увеличаване
на ресурсите по програмите на Агенцията за хората с увреждания, повишаване на
заплащането на социалните работници и подобряване на условията им на труд,
развитие на социалните услуги и поддържащите структури, стимулиране на
приобщаващото обучение и др.
В срещата участваха Съюз на инвалидите, Съюз на слепите в България, Национален
съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за
социална отговорност, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Национално
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сдружение на работодателите на хората с увреждания, Център за психологически
изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация
за рекреация, интеграция и спорт и Асоциация на родителите на деца с епилепсия.
V. СРЕЩА С КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА ПРОФ. АНАСТАС
ГЕРДЖИКОВ И ПОЛК. НЕВЯНА МИТЕВА
"В лицето на президентската институция ще имате надежден партньор за решаване
на вашите проблеми". Това каза кандидатът за държавен глава проф. Анастас
Герджиков на срещата с национално представителните организации на и за хора с
увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски
съвет, проведена по тяхна покана на 11.11.2021 г.
"Направени са някои стъпки, но са необходими още реформи. Президентството, в
рамките на своите правомощия, ще подпомага процесите за подобряване на
интеграцията на хората с увреждания и ще съдейства за изготвяне на политики за
повишаване на качеството на техния живот. Президентската институция трябва да
стане пространство за дебати по темата, своеобразен обществен форум за дискусии,
а също и за поставяне на въпроси към институциите и търсене на пътища за решения",
заяви проф. Герджиков.
"Важно е и държавата да насърчава работодателите да наемат хора с увреждания, за
да им се осигури независим живот и социална интеграция", добави кандидатът за
президент.
По време на разговора проф. Герджиков посочи, че има още нерешени въпроси във
връзка с Конвенцията за правата на хората с увреждания. Както и че трябва да се
направи още много, за да станат работещи основните три закона, регламентиращи
материята – Законът за хората с увреждания, Законът за личната помощ и Законът за
социалните услуги. Кандидатът за президент подчерта също, че са важни не само
законите, но и прилагането им, както и по какъв начин Планът за възстановяване и
устойчивост ще се обвърже с новите политики, които тези закони изискват.
"За хората с увреждания е направена една малка крачка и оттук нататък
законодателната и изпълнителната власт, гражданските организации и обществото
трябва да продължат съвместните си усилия в тази посока. Има нужда от отговорно
управление, което да отделя достатъчно внимание на проблемите и да търси нови
решения", коментира още проф. Герджиков.
НА СРЕЩАТА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И
ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ДЕБАТИРАХА КЛЮЧОВИ ПРОБЛЕМИ ЗА ХОРАТА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ, ДОСТЪПНОСТТА НА СРЕДАТА,
ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО И ДРУГИ.
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