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НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ.№302-01-50/15.10.2003 г.							Проект



З  А  К  О  Н

çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда правата на хората с увреждания и обществените отношения, свързани с тяхната интеграция. 
Чл. 2. Законът има за цел създаване на условия и гаранции за:
1. равнопоставеност на хората с увреждания;
2. социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им;
3. подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;
4. интегриране на хората с увреждания в работна среда. 
Чл. 3. Не се допуска пряка или непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания.
Чл. 4. Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:
1. медицинска и социална рехабилитация;
2. образование и професионална подготовка;
3. трудова заетост;
4. достъпна жизнена и архитектурна среда;
5. социални услуги;
6. социално-икономическа защита.

Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Министерският съвет определя и провежда държавната политика за интеграция на хората с увреждания.
(2) Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от държавните органи и органите на местното самоуправление в сътрудничество с организациите на хора с увреждания, организациите за хора с увреждания и представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
(3) Äúðæàâíèòå îðãàíè è îðãàíèòå íà ìåñòíîòî ñàìîóïðàâëåíèå ñúîáðàçíî ñâîèòå ïðàâîìîùèÿ ïðèåìàò íîðìàòèâíè àêòîâå, ñòðàòåãèè, ïðîãðàìè, ñòàíäàðòè è äðóãè äîêóìåíòè, ñâúðçàíè ñ èíòåãðàöèÿòà íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
×ë. 6. (1) Çà îñúùåñòâÿâàíå íà ñúòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòòà íà èíòåãðàöèÿòà íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ êúì Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñå ñúçäàâà Íàöèîíàëåí ñúâåò çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
(2) Ñúâåòúò ïî àë. 1 å îðãàí ñ êîíñóëòàòèâíè ôóíêöèè, â êîéòî ó÷àñòâàò ïðåäñòàâèòåëè íà äúðæàâàòà, îïðåäåëåíè îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, è ïðåäñòàâèòåëè íà íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ è íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ, íà ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè íà ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå è íà ðàáîòîäàòåëèòå íà íàöèîíàëíî ðàâíèùå è íà Íàöèîíàëíîòî ñäðóæåíèå íà îáùèíèòå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ. 
(3) Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðèåìà ïðàâèëíèê çà óñòðîéñòâîòî è äåéíîñòòà íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ è îïðåäåëÿ êðèòåðèèòå çà ïðåäñòàâèòåëñòâî íà îðãàíèçàöèèòå íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ è íà îðãàíèçàöèèòå çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.
×ë. 7. (1) Çà èçïúëíåíèå íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñå ñúçäàâà Àãåíöèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ êúì ìèíèñòúðà íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà.
(2) Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ å èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ - âòîðîñòåïåíåí ðàçïîðåäèòåë ñ áþäæåòíè êðåäèòè êúì ìèíèñòúðà íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà, è å þðèäè÷åñêî ëèöå ñúñ ñåäàëèùå Ñîôèÿ.  
(3) Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñå ïðåäñòàâëÿâà è ðúêîâîäè îò èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð.
(4) Äåéíîñòòà, ñòðóêòóðàòà è ÷èñëåíîñòòà íà ïåðñîíàëà íà Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñå îïðåäåëÿò ñ óñòðîéñòâåí ïðàâèëíèê, ïðèåò îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïî ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà.
×ë. 8. Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ:
1. осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания;
2. разрешава производството, вноса, продажбата и поддръжката на помощни средства, приспособления и съоръжения и контролира спазването на утвърдени критерии и стандарти за предоставяне на помощни средства;
3. води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
4. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с интеграцията на хората с увреждания;
5. разработва програми и финансира проекти за стимулиране стопанската инициатива на хората с увреждания;
6. извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.
Чл. 9. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания.
(2) Данните по ал. 1 служат за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания с оглед планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация.
(3) Националната експертна лекарска комисия, териториалните експертни лекарски комисии, Националният осигурителен институт, Националният статистически институт, Националният център за здравна информация, Държавната агенция за закрила на детето и други държавни органи, работещи в областта на хората с увреждания, предоставят необходимата информация за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.
(4) Информацията в базата данни се въвежда служебно и се използва за целите по ал. 2.
(5) Достъпът до базата данни може да бъде отказан в случаите, когато се иска информация, представляваща лични данни, ако физическото лице, до което се отнася, не е съгласно с разкриването й и съгласно изискванията, предвидени в Закона за личните данни.

Глава трета
ОЦЕНКА НА УВРЕЖДАНЕТО

×ë. 10. Îöåíêàòà íà óâðåæäàíåòî ñå èçâúðøâà âúç îñíîâà íà ìåäèöèíñêàòà åêñïåðòèçà è ñîöèàëíàòà îöåíêà.
×ë. 11. Ìåäèöèíñêàòà åêñïåðòèçà ñå èçâúðøâà ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ìåäèöèíñêàòà åêñïåðòèçà íà ðàáîòîñïîñîáíîñòòà.
×ë. 12. (1) Ñîöèàëíàòà îöåíêà íà óâðåæäàíåòî ñå èçâúðøâà âúç îñíîâà íà ìåäèöèíñêàòà åêñïåðòèçà è óñòàíîâÿâà:
1. потребностите от рехабилитация;
2. възможностите за професионална реализация;
3. възможностите за социална интеграция. 
(2) Социалната оценка се извършва по искане на лицето с увреждане, на ðодителите, попечителите или настойниците му.
(3) Въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за социална интеграция.
Чл. 13. (1) Социалната оценка на увреждането се извършва от комисии към дирекциите “Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане.
(2) Ñúñòàâúò, ôóíêöèèòå è ïðàâîìîùèÿòà íà êîìèñèèòå ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.

Глава четвърта
ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Раздел І
Профилактика и рехабилитация на уврежданията

Чл. 14. (1) Министерският съвет приема програми за профилактика, в които определя приоритетните цели, мерките и средствата за предотвратяване на увреждането.
(2) Органите на местното самоуправление, организациите на хора с увреждания, организациите за хора с увреждания, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище съдействат за предотвратяване на уврежданията чрез:
1. здравна и екологична просвета за ограничаване на рисковите фактори, свързани с начина на живот и с околната среда;
2. здравна профилактика;
3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 15. (1) Хората с трайни увреждания имат право на медицинска и социална рехабилитация.
(2) Медицинската рехабилитация е лечебна дейност, осъществявана от мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на Закона за лечебните заведения.
(3) Медицинската рехабилитация включва:
1.	поддържаща медикаментозна терапия;
2.	физикална терапия;
3.	говорна терапия;
4.	кинезитерапия;
5.	ерготерапия;
6.	психотерапия;
7.	трудово лечение;
8.	назначаване на помощни средства и съоръжения.
(4) Когато нуждите на лечебния процес го налагат, участие в медицинската рехабилитация могат да вземат и семействата на хората с трайни увреждания.
(5) Социалната рехабилитация е създаване на умения за водене на независим живот чрез рехабилитация на зрението, слуха и говора, двигателна рехабилитация, психологична помощ и други дейности чрез предоставяне на социални услуги. 

Раздел II
Образование и професионална подготовка

Чл. 16. (1) Към регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката се създават екипи за интегрирано обучение на децата с увреждания.
(2) За подпомагане на интегрираното обучение на децата с увреждания се създават ресурсни центрове за интегрирано обучение към Министерството на образованието и науката.
×ë. 17. Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà îñèãóðÿâà:
1.	îáó÷åíèå íà äåöàòà ñ óâðåæäàíèÿ îò ïðåäó÷èëèùíà è ó÷èëèùíà âúçðàñò â ó÷èëèùàòà ïî ÷ë. 26, àë. 1, ò. 1 - 10 è îò äåòñêèòå ãðàäèíè ïî ÷ë. 18 îò Çàêîíà çà íàðîäíàòà ïðîñâåòà;
2.	ñúçäàâàíå íà ïîäêðåïÿùà ñðåäà çà èíòåãðèðàíî îáó÷åíèå íà äåöàòà ñ óâðåæäàíèÿ;
3.	ñíàáäÿâàíå ñ ó÷åáíèöè, ó÷åáíè ïîìàãàëà, ñúâðåìåííè òåõíîëîãèè è òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà çà îáó÷åíèå íà äåöàòà ñ óâðåæäàíèÿ äî 18-ãîäèøíà âúçðàñò èëè äî çàâúðøâàíå íà ñðåäíîòî èì îáðàçîâàíèå;
4.	ïðîôåñèîíàëíà ïîäãîòîâêà íà äåöàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
×ë. 18. Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà ñúçäàâà âúçìîæíîñòè çà îáó÷åíèå íà äåöà, êîèòî èìàò ñïåöèàëíè îáðàçîâàòåëíè ïîòðåáíîñòè è ÷èåòî óâðåæäàíå íå ïîçâîëÿâà èíòåãðèðàíî îáó÷åíèå. 
×ë. 19. Õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ èìàò ïðàâî íà ïðîôåñèîíàëíî îáó÷åíèå.
×ë. 20. Ëèöàòà, ïîëó÷èëè óâðåæäàíå ñëåä 16-ãîäèøíà âúçðàñò, èìàò ïðàâî íà äîïúëíèòåëíî áåçïëàòíî îáó÷åíèå ïî ïðîãðàìè çà îáùîîáðàçîâàòåëíî è ïðîôåñèîíàëíî îáðàçîâàíèå è îáó÷åíèå çà âúçðàñòíè, êàêòî è íà íà÷àëíà ðåõàáèëèòàöèÿ ïî ñïåöèôè÷íè ïðîãðàìè çà ôîðìèðàíå íà îñíîâíè óìåíèÿ.
×ë. 21. Àãåíöèÿòà ïî çàåòîñòòà ïðåäîñòàâÿ óñëóãè ïî ïðîôåñèîíàëíî îáó÷åíèå è òúðñåíå íà ðàáîòà íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
×ë. 22. Âèñøèòå ó÷èëèùà îñèãóðÿâàò:
1.	ïðèñïîñîáåíà ñðåäà, ñïåöèàëíè ïðèñïîñîáëåíèÿ è ó÷åáíè ìàòåðèàëè, ïîäïîìàãàùè ïðîöåñà íà îáó÷åíèå è îöåíÿâàíå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ;
2.	ïîäãîòîâêà íà ñïåöèàëèñòè çà ðàáîòà ñ õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.
×ë. 23. Ïðîôåñèîíàëíîòî îáó÷åíèå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñå îñúùåñòâÿâà îò:
1.	Àãåíöèÿòà ïî çàåòîñòòà - çà áåçðàáîòíèòå õîðà ñ óâðåæäàíèÿ;
2.	ôèçè÷åñêèòå ëèöà, ðåãèñòðèðàíè ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí, è þðèäè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî ïðåäîñòàâÿò ñîöèàëíè óñëóãè çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ;
3.	ñïåöèàëèçèðàíèòå ïðåäïðèÿòèÿ.

Ðàçäåë ²²²
Òðóäîâà çàåòîñò

×ë. 24. (1) Íàñúð÷àâàíåòî íà òðóäîâàòà çàåòîñò íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñå îñúùåñòâÿâà â èíòåãðèðàíà ðàáîòíà ñðåäà è â ñïåöèàëèçèðàíà ðàáîòíà ñðåäà.
(2) Не се допуска пряка и непряка дискриминация по признак увреждане при обявяване на свободни работни места, наемане на работа, професионално развитие и квалификация на хората с увреждания.
×ë. 25. (1) Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà è Àãåíöèÿòà ïî çàåòîñòòà ðàçðàáîòâàò è ðåàëèçèðàò íàöèîíàëíè ïðîãðàìè è ìåðêè çà íàñúð÷àâàíå íà çàåòîñòòà, îñèãóðÿâàùè ðàâíè âúçìîæíîñòè íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ çà ó÷àñòèå â ïàçàðà íà òðóäà.
(2) Â ïðîãðàìèòå è ìåðêèòå ïî àë. 1 ñå ïðåäâèæäàò ñðåäñòâà çà ñòèìóëèðàíå íà ðàáîòîäàòåëèòå, êîèòî îñèãóðÿâàò çàåòîñò íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.
×ë. 26. Ðàáîòîäàòåëÿò/îðãàíúò ïî íàçíà÷àâàíåòî å äëúæåí äà ïðèãîäè ðàáîòíîòî ìÿñòî êúì íóæäèòå íà ëèöå ñ óâðåæäàíèÿ ïðè íåãîâîòî íàåìàíå èëè êîãàòî óâðåæäàíåòî íà ëèöåòî íàñòúïè ñëåä íàåìàíåòî ìó íà ðàáîòà, îñâåí êîãàòî ðàçõîäèòå çà òîâà ñà íåîáîñíîâàíî ãîëåìè è áèõà çàòðóäíèëè ñåðèîçíî ðàáîòîäàòåëÿ.
×ë. 27. (1) Ðàáîòîäàòåëÿò/îðãàíúò ïî íàçíà÷àâàíåòî ìîæå äà êàíäèäàòñòâà ñ ïðîåêòè ïðåä Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ çà îòïóñêàíå íà ñðåäñòâà çà:
1.	îñèãóðÿâàíå íà äîñòúï äî ðàáîòíîòî ìÿñòî çà ëèöå ñ óâðåæäàíå;
2.	ïðèñïîñîáÿâàíå íà ðàáîòíîòî ìÿñòî çà ëèöå ñ óâðåæäàíå;
3.	îáîðóäâàíå íà ðàáîòíîòî ìÿñòî çà ëèöå ñ óâðåæäàíå.
(2) Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ åæåãîäíî îïðåäåëÿ ðàçìåðà íà àäìèíèñòðèðàíèòå îò íåÿ ñðåäñòâà çà ôèíàíñèðàíå ïðîåêòèòå íà ðàáîòîäàòåëèòå ïî àë. 1.
(3) Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ïðåäîñòàâÿ ñðåäñòâàòà ïî îäîáðåíèòå ïðîåêòè âúç îñíîâà íà ñêëþ÷åí äîãîâîð ñ ðàáîòîäàòåëÿ.
(4) Работодателят наема на работа хора с трайни увреждания за срок не по-малък от 3 години след усвояване на средствата по ал. 3.
(5) Работодател, който не е усвоил средствата съгласно договора по ал. 3 или не е назначил хора с трайни увреждания, възстановява получените суми със законната лихва.
(6) Редът за кандидатстване и отпускане на средства по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл. 28. Работодател, сключил договор по чл. 27, ал. 3, ползва следните преференции, при условие че не ползва преференции по реда на Закона за насърчаване на заетостта:
1.	средства от републиканския бюджет за 30 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за наетите хора с увреждания по ред, определен с правилника за прилагане на закона;
2.	средствата, изразходвани за целите по чл. 27, ал. 1, се отчитат по реда на действащото счетоводно законодателство и при данъчното облагане се прилага общият ред на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл. 29. (1) Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които отговарят на следните условия:
1.	регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
2.	имат обща численост на персонала не по-малко от 10 души;
3.	произвеждат стоки и/или èçâúðøâàò услуги;
4.	имат относителен дял на лицата с увреждания не по-малко от 
50 на сто от общия брой на работниците и служителите;
5.	вписани са в регистъра по чл. 30.
(2) Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания по целеви проекти и програми по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Чл. 30. (1) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в регистър в Агенцията за хората с увреждания.
(2) Редът за вписване в регистъра по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл. 31. Министерският съвет определя стоките и услугите, чието производство се възлага по ред, определен със Закона за обществените поръчки, на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. 
Чл. 32. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и финансира проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Раздел ІV
Ñúçäàâàíå íà óñëîâèÿ çà äîñòúïíà æèçíåíà è àðõèòåêòóðíà ñðåäà

×ë. 33. Äúðæàâíèòå îðãàíè è îðãàíèòå íà ìåñòíîòî ñàìîóïðàâëåíèå îðãàíèçèðàò óñòðîéñòâîòî è èçãðàæäàíåòî íà óðáàíèçèðàíè òåðèòîðèè çà öÿëîòî íàñåëåíèå, âêëþ÷èòåëíî çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ, ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñúñ Çàêîíà çà óñòðîéñòâî íà òåðèòîðèÿòà.
×ë. 34. Ìèíèñòåðñòâîòî íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî ñúçäàâà óñëîâèÿ çà äîñòúïíà æèçíåíà è àðõèòåêòóðíà ñðåäà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ, êàòî ðàçðàáîòâà íîðìàòèâíè àêòîâå, ïðàâèëà, íîðìè è íîðìàòèâè çà:
1.	óðáàíèçèðàíàòà òåðèòîðèÿ è íåéíèòå åëåìåíòè;
2.	ñãðàäèòå, ñúîðúæåíèÿòà è òåõíèòå åëåìåíòè;
3.	åëåìåíòèòå çà àäàïòèðàíå íà ñúùåñòâóâàùè ñãðàäè çà îáùåñòâåíî ïîëçâàíå è ïðèëåæàùàòà èì îêîëíà ñðåäà.
×ë. 35. Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðàíñïîðòà è ñúîáùåíèÿòà ñúçäàâà óñëîâèÿ çà äîñòúï íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ äî òðàíñïîðòíè óñëóãè, êàòî ðàçðàáîòâà íîðìàòèâíè àêòîâå è ñòàíäàðòè çà:
1.	îñèãóðÿâàíå íà äîñòúïåí òðàíñïîðò çà îáùåñòâåíî ïîëçâàíå;
2.	âíåäðÿâàíå íà òåõíè÷åñêè ïðèñïîñîáëåíèÿ â îáùåñòâåíîòî ïðîñòðàíñòâî è îáùåñòâåíèÿ òðàíñïîðò ñ öåë óëåñíÿâàíå ïðèäâèæâàíåòî íà õîðà ñúñ çðèòåëíè è ñëóõîâè óâðåæäàíèÿ;
3.	îñèãóðÿâàíå íà ñïåöèàëíè óñëîâèÿ çà äâèæåíèå, ñïèðàíå, ïàðêèðàíå è ïðåñòîé íà ïúòíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà, óïðàâëÿâàíè îò õîðà ñ óâðåæäàíèÿ èëè ïðåâîçâàùè õîðà ñ óâðåæäàíèÿ; 
4.	îñèãóðÿâàíå íà áåçïðåïÿòñòâåí äîñòúï â îáùåñòâåíèÿ òðàíñïîðò íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ, ïðèäðóæåíè îò êó÷åòà âîäà÷è.
×ë. 36. (1) Ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà èçäàâà íàðåäáà çà óñëîâèÿòà è ðåäà çà ïðîèçâîäñòâî, âíîñ, ïðîäàæáà è ïîääúðæàíå íà ïîìîùíè ñðåäñòâà, ïðèñïîñîáëåíèÿ è ñúîðúæåíèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
(2) Вносът на помощни средства и материалите за тяхното производство и поддържане са освободени от митни сборове и от данък върху добавената стойност.
(3) Ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà óòâúðæäàâà åæåãîäíî ñïèñúê, âêëþ÷âàù:
1. ïîìîùíè ñðåäñòâà, ïðèñïîñîáëåíèÿ è ñúîðúæåíèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ;
2. ìåäèöèíñêè èçäåëèÿ çà îáëåê÷àâàíå è êîìïåíñèðàíå íà óâðåæäàíèÿ. 
×ë. 37. Ìèíèñòåðñòâîòî íà ìëàäåæòà è ñïîðòà è Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ îáùèíèòå, ñïîðòíèòå ôåäåðàöèè è ñïîðòíèòå êëóáîâå ñúçäàâàò óñëîâèÿ çà ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ÷ðåç:
1.	ïðèñïîñîáÿâàíå è ïðåäîñòàâÿíå íà ñïîðòíèòå îáåêòè è ñúîðúæåíèÿ çà ïîëçâàíå îò õîðà ñ óâðåæäàíèÿ;
2.	ïîïóëÿðèçèðàíå íà ñïîðòíè ïðîÿâè íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ ÷ðåç ñðåäñòâàòà çà ìàñîâî îñâåäîìÿâàíå;
3.	ïîäãîòîâêà è ó÷àñòèå íà ñïîðòèñòè ñ óâðåæäàíèÿ â òðåíèðîâú÷íà è ñúñòåçàòåëíà äåéíîñò;
4.	подкрепа за детски и младежки дейности в извънучилищна среда.
×ë. 38. Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ îáùèíèòå îñèãóðÿâà óñëîâèÿ çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ÷ðåç: 
1.	предоставяне на специализирана информация за използване на услуги, маршрути, архитектурно-транспортни и други облекчения в места за обществено ползване, предназначени за отдих и култура;
2.	ïîäêðåïà çà ðàçâèòèå íà òàëàíòà è íàñúð÷àâàíå òâîð÷åñêèòå èçÿâè íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
×ë. 39. Îáùèíèòå â ðàìêèòå íà ïðåäîñòàâåíàòà èì êîìïåòåíòíîñò îñèãóðÿâàò:
1.	èçãðàæäàíåòî íà äîñòúïíà àðõèòåêòóðíà ñðåäà â äåòñêèòå ãðàäèíè è ó÷èëèùàòà;
2.	äîñòúïåí îáùåñòâåí ïðåâîç íà ïúòíèöè ÷ðåç ïðèñïîñîáÿâàíå íà ñúùåñòâóâàùèòå ìàñîâè òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà è âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ íà òåõíè÷åñêè ïðèãîäåíè çà èçïîëçâàíå îò ëèöà ñ óâðåæäàíèÿ òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà;
3.	äîñòúï íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ, ïðèäðóæåíè îò êó÷åòà âîäà÷è äî ìåñòàòà çà îáùåñòâåíî ïîëçâàíå. 
×ë. 40. (1) Áúëãàðñêàòà íàöèîíàëíà òåëåâèçèÿ, Áúëãàðñêîòî íàöèîíàëíî ðàäèî è Áúëãàðñêàòà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ îñèãóðÿâàò äîñòúïíà èíôîðìàöèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ. 
(2) Ñúâåòúò çà åëåêòðîííè ìåäèè èçäàâà ëèöåíçèÿ çà ðàäèî- è òåëåâèçèîííà äåéíîñò íà ÷àñòíèòå ìåäèè, ïðè óñëîâèå ÷å ñà ñïàçåíè èçèñêâàíèÿòà çà îñèãóðÿâàíå íà äîñòúïíà èíôîðìàöèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ. 
(3) Ìåäèèòå ïî àë. 1 è 2 âêëþ÷âàò â ñâîèòå ïðîãðàìè ñïåöèàëèçèðàíè ïðåäàâàíèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ. 

Ðàçäåë V
Ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêà çàùèòà

×ë. 41. Õîðàòà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ èìàò ïðàâî íà îáùåñòâåíî è çäðàâíî îñèãóðÿâàíå è íà äîïúëíèòåëíî çàäúëæèòåëíî ïåíñèîííî îñèãóðÿâàíå ïî ðåä, óñòàíîâåí ñ Êîäåêñà çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå è ñúñ Çàêîíà çà çäðàâíîòî îñèãóðÿâàíå.
×ë. 42. (1) Îò ðåïóáëèêàíñêèÿò áþäæåò ñå îñèãóðÿâàò ñðåäñòâàòà çà 30 íà ñòî îò äúëæèìèòå îñèãóðèòåëíè âíîñêè îò ñïåöèàëèçèðàíèòå ïðåäïðèÿòèÿ, òðóäîâî-ëå÷åáíèòå áàçè è êîîïåðàöèèòå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ, ÷ëåíóâàùè â íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ è â íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
(2) Ñïåöèàëèçèðàíèòå ïðåäïðèÿòèÿ, òðóäîâî-ëå÷åáíèòå áàçè, îáîñîáåíèòå ïðîèçâîäñòâåíè åäèíèöè è êîîïåðàöèèòå ïîëçâàò äàíú÷íè ïðåôåðåíöèè, óðåäåíè ñúñ Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå è ñúñ Çàêîíà çà îáëàãàíå äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà.
×ë. 43. Õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ, êîèòî íå ìîãàò ñàìè èëè ñ ïîìîùòà íà ñâîèòå áëèçêè äà çàäîâîëÿâàò îñíîâíèòå ñè æèçíåíè ïîòðåáíîñòè, èìàò ïðàâî íà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, óñòàíîâåíè ñúñ Çàêîíà çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå. 
×ë. 44. Õîðàòà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ, êîèòî ïîëó÷àâàò äîõîäè îò òðóäîâà äåéíîñò, ïîëçâàò äàíú÷íè îáëåê÷åíèÿ ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, óñòàíîâåíè ñúñ Çàêîíà çà îáëàãàíå äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà.
×ë. 45. (1) Õîðàòà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ èìàò ïðàâî íà ìåñå÷íà äîáàâêà çà ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ, àêî îòãîâàðÿò íà îïðåäåëåíè äîõîäíè, èìóùåñòâåíè è çäðàâíè êðèòåðèè.
(2) Добавката по ал. 1 е диференцирана парична помощ, която допълва собствените доходи и е предназначена за покриване на допълнителни разходи за:
1.	òðàíñïîðòíè óñëóãè;
2.	òåëåôîííè óñëóãè;
3.	îáó÷åíèå;
4.	äîïúëíèòåëíè ïîòðåáíîñòè îò åíåðãèÿ è ãîðèâà; 
5.	áàëíåîëå÷åíèå è ðåõàáèëèòàöèîííè óñëóãè;
6.	äèåòè÷íî õðàíåíå è ëåêàðñòâåíè ñðåäñòâà;
7.	çàäîâîëÿâàíå íà äðóãè îñíîâíè æèçíåíè ïîòðåáíîñòè.
(3) Äîáàâêàòà ñå îòïóñêà ïî ïðåäëîæåíèå íà êîìèñèÿòà ïî ÷ë. 13, àë. 1 âúç îñíîâà íà ñîöèàëíàòà îöåíêà.
(4) Äîáàâêàòà ñå îòïóñêà âúç îñíîâà íà ìîëáà, ïîäàäåíà îò ïðàâîèìàùèÿ èëè îò óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå.
(5) Ñëåä ïðåöåíêà íà âñè÷êè îáñòîÿòåëñòâà, îòðàçåíè ñúñ ñîöèàëíàòà îöåíêà, äèðåêòîðúò íà äèðåêöèÿ "Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå" èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå èçäàâà çàïîâåä çà îòïóñêàíåòî é.
(6) Çàïîâåäòà çà îòïóñêàíå èëè çà îòêàç ñå ñúîáùàâà ïèñìåíî íà ëèöåòî, ïîäàëî ìîëáà, â 7-äíåâåí ñðîê îò èçäàâàíåòî é.
(7) Îòêàçúò çà îòïóñêàíå íà ìåñå÷íà äîáàâêà çà ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ çàäúëæèòåëíî ñå ìîòèâèðà.
(8) Çàïîâåäòà ïî àë. 5 ñå îáæàëâà ïðåä äèðåêòîðà íà ðåãèîíàëíàòà äèðåêöèÿ "Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå" ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíîòî ïðîèçâîäñòâî.
(9) Õîðàòà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ, íàñòàíåíè íà ïúëíà äúðæàâíà è/èëè îáùèíñêà èçäðúæêà â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ, êàêòî è â ñïåöèàëèçèðàíè èíñòèòóöèè çà ñðîê ïî-äúëúã îò åäèí ìåñåö, íÿìàò ïðàâî äà ïîëó÷àâàò äîáàâêàòà ïî àë. 1 çà ïåðèîäà íà ïðåñòîÿ ñè â òÿõ.
(10) Âçåìàíèÿòà íà ëèöàòà çà ìåñå÷íè äîáàâêè çà ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ ñå ïîãàñÿâàò â ñðîê 3 ìåñåöà, ñ÷èòàíî îò êðàÿ íà ìåñåöà, çà êîéòî ñå îòíàñÿò.
(11) Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà îòïóñêàíå, ïðåêðàòÿâàíå è âúçîáíîâÿâàíå íà äîáàâêàòà ïî àë. 1 ñå óðåæäàò ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
×ë. 46. (1) Ðîäèòåëè (îñèíîâèòåëè) íà äåöà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ äî 18-ãîäèøíà âúçðàñò èìàò ïðàâî íà ìåñå÷íà äîáàâêà â ðàçìåð 70 íà ñòî îò ãàðàíòèðàíèÿ ìèíèìàëåí äîõîä, îïðåäåëåí ïî ðåäà íà Çàêîíà çà ñîöèàëíîòî ïîäïîìàãàíå.
(2) Ðîäèòåëè (îñèíîâèòåëè) ïî àë. 1 ïîëó÷àâàò ìåñå÷íàòà äîáàâêà ïî ïîñòîÿííèÿ ñè àäðåñ îò äèðåêöèèòå “Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå” íà Àãåíöèÿòà çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå.
(3) Àêî äåöàòà ñà íàñòàíåíè íà ïúëíà äúðæàâíà è/èëè îáùèíñêà èçäðúæêà â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ, êàêòî è â ñïåöèàëèçèðàíè èíñòèòóöèè çà ñðîê ïî-äúëúã îò åäèí ìåñåö, ðîäèòåëèòå (îñèíîâèòåëèòå) íå ïîëó÷àâàò ìåñå÷íà äîáàâêà ïî àë. 1 çà ïåðèîäà íà ïðåñòîÿ èì â òÿõ.
(4) Ïðàâîòî íà ìåñå÷íà äîáàâêà ïî àë. 1 ñå ïîãàñÿâà â ñðîê 
3 ãîäèíè, ñ÷èòàíî îò êðàÿ íà ìåñåöà, çà êîéòî ñå îòíàñÿ.
×ë. 47. (1) Õîðàòà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ ñúîáðàçíî ñâîèòå ïîòðåáíîñòè èìàò ïðàâî íà öåëåâè ïîìîùè è îáëåê÷åíèÿ çà:
1.	ïîêóïêà è ïðèñïîñîáÿâàíå íà ëè÷íî ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî è ìÿñòî çà ïàðêèðàíå;
2.	âíîñ íà ëè÷íî ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî;
3.	ïðåóñòðîéñòâî íà æèëèùå;
4.	придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването  и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Вносът от хора с трайни увреждания на лични моторни превозни средства, чиято левова равностойност, обем и мощност на двигателя е до определен от Министерския съвет размер, е освободен от митни сборове и от данък върху добавената стойност по реда Закона за данък върху добавената стойност.
(3) Õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñúîáðàçíî ñâîèòå ïîòðåáíîñòè èìàò ïðàâî íà öåëåâè ïîìîùè è îáëåê÷åíèÿ çà ïîêóïêà è ðåìîíò íà ïîìîùíè ñðåäñòâà, ïðèñïîñîáëåíèÿ, ñúîðúæåíèÿ è ìåäèöèíñêè èçäåëèÿ çà îáëåê÷àâàíå è êîìïåíñèðàíå íà óâðåæäàíèÿòà ïî ñïèñúê, óòâúðæäàâàí åæåãîäíî îò ìèíèñòúðà íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà.
(4) Условията и редът за отпускане на целевите помощи се определят с правилника за прилагане на закона.
×ë. 48. (1) Ìåñå÷íèòå äîáàâêè è ïîìîùèòå ïî ÷ë. 45, 46 è ÷ë. 47, 
àë. 1, ò. 2 è 4 ñå îñâîáîæäàâàò îò äàíúöè è òàêñè.
(2) Ïðàâîòî íà ìåñå÷íè äîáàâêè è ïîìîùè å ëè÷íî. Îòêàçúò îò òîâà ïðàâî, êàêòî è ïðåõâúðëÿíåòî ìó ñà íåäåéñòâèòåëíè.
(3) Îò ìåñå÷íèòå äîáàâêè è ïîìîùè íå ìîãàò äà ñå ïðàâÿò óäðúæêè îñâåí çà íàäâçåòè ñðåäñòâà â ðåçóëòàò íà ñ÷åòîâîäíî-òåõíè÷åñêà ãðåøêà.
(4) Íåäîáðîñúâåñòíî ïîëó÷åíè ñðåäñòâà çà ìåñå÷íè äîáàâêè è ïîìîùè ñå âúçñòàíîâÿâàò ñ ëèõâàòà ïî ðåäà çà ñúáèðàíå íà äúðæàâíèòå âçåìàíèÿ. 
(5) Ëèöàòà, íåäîáðîñúâåñòíî ïîëó÷èëè ìåñå÷íè äîáàâêè è ïîìîùè, ñå ëèøàâàò îò òåçè äîáàâêè è ïîìîùè çà ñðîê åäíà ãîäèíà. 
×ë. 49. Çà÷èòà ñå çà îñèãóðèòåëåí ñòàæ ïðè ïåíñèîíèðàíå ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Êîäåêñà çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå âðåìåòî, ïðåç êîåòî ëèöàòà ñà ïîëàãàëè ãðèæè çà ÷îâåê ñ òðàéíî óâðåæäàíå è íå ñà áèëè îñèãóðÿâàíè.
×ë. 50. Ó÷àùèòå ñå õîðà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ è äåöàòà íà ðîäèòåëè ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ èìàò ïðàâî íà ñòèïåíäèè è äðóãè îáëåê÷åíèÿ ñúãëàñíî Çàêîíà çà íàðîäíàòà ïðîñâåòà è Çàêîíà çà âèñøåòî îáðàçîâàíèå.
×ë. 51. Îáùèíèòå ïðåäîñòàâÿò íà õîðàòà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ æèëèùà îò îáùèíñêèÿ æèëèùåí ôîíä ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, óñòàíîâåíè ñ Ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà Çàêîíà çà îáùèíñêàòà ñîáñòâåíîñò, ïðèåò ñ Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 235 íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 1996 ã. (îáí., ÄÂ, áð. 82 îò 1996 ã.; èçì. è äîï., áð. 24 è 62 îò 1997 ã., áð. 70 îò 2000 ã. è áð. 84 îò 2003 ã.).


Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ

×ë. 52. Ôèíàíñèðàíåòî íà äåéíîñòèòå ïî òîçè çàêîí ñå èçâúðøâà ñúñ ñðåäñòâà îò:
1.	ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò;
2.	îáùèíñêèòå áþäæåòè;
3.	íàöèîíàëíè è ìåæäóíàðîäíè ïðîãðàìè;
4.	äàðåíèÿ îò ìåñòíè è ÷óæäåñòðàííè ôèçè÷åñêè è þðèäè÷åñêè ëèöà;
5.	äðóãè èçòî÷íèöè.
×ë. 53. Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ å àäìèíèñòðàòîð íà ñëåäíèòå ñîáñòâåíè ïðèõîäè:
1.	ïðèõîäè îò ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçèðàíè ñ öåë ïîäïîìàãàíå èíòåãðàöèÿòà íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ:
à) ïðèõîäè îò îðãàíèçèðàíè èçâúíðåäíè è ñïåöèàëèçèðàíè òèðàæè íà Äúðæàâíàòà ïàðè÷íî-ïðåäìåòíà ëîòàðèÿ è íà Áúëãàðñêèÿ ñïîðòåí òîòàëèçàòîð;
á) áëàãîòâîðèòåëíè è ñïîðòíè ïðîÿâè;
2.	ïðèõîäè îò äîáðîâîëíè âíîñêè, äàðåíèÿ è çàâåùàíèÿ îò ìåñòíè èëè ÷óæäåñòðàííè ôèçè÷åñêè è þðèäè÷åñêè ëèöà;
3.	ãëîáè ïî òîçè çàêîí;
4.	ïðèõîäè îò äðóãè èçòî÷íèöè.
×ë. 54. Ñðåäñòâàòà íà Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ïî ÷ë. 53 ñå ðàçõîäâàò çà ðåàëèçèðàíå íà ïðîåêòè è ïðîãðàìè ïî òîçè çàêîí. 
×ë. 55. Íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ è íàöèîíàëíî ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ èìàò ïðàâî íà ñóáñèäèÿ îò äúðæàâíèÿ áþäæåò ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.


Ãëàâà øåñòà
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 56. (1) Работодател, който не изпълни задълженията си по 
чл. 27, ал. 4 и 5, и длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) За повторно нарушение глобата е от 1000 до 2000 лв.
(3) Нарушението е повторно, когато е извършено в срок до една година от влизането в сила на наказателното постановление.
Чл. 57. (1) Актовете, с които се установяват административни нарушения по този закон, се издават от длъжностни лица:
1. за финансовите нарушения - определени от изпълнителния директор на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол; 
2. за нарушения на задълженията, свързани с трудовата заетост - определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;
3. за нарушения в областта на образованието – от Инспектората на Министерството на образованието и науката; 
4. çà íàðóøåíèÿ â îáëàñòòà íà äîñòúïíàòà àðõèòåêòóðíà ñðåäà - îïðåäåëåíè îò äèðåêòîðà íà Äèðåêöèÿòà çà íàöèîíàëåí ñòðîèòåëåí êîíòðîë;
5. çà íàðóøåíèÿ â îáëàñòòà íà äîñòúïíèÿ òðàíñïîðò - îïðåäåëåíè îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Àâòîìîáèëíà àäìèíèñòðàöèÿ”, ñúîòâåòíî îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Æåëåçîïúòíà àäìèíèñòðàöèÿ”;
6. çà íàðóøåíèÿ â îáëàñòòà íà ñîöèàëíîòî ïîäïîìàãàíå – îò Èíñïåêòîðàòà êúì èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Àãåíöèÿòà çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå.
(2) Наказателните постановления се издават от органите, овластени със закон или с акт на Министерския съвет.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Ïåòäåñåò íà ñòî îò ñúáðàíèòå ñóìè îò íàëîæåíèòå ãëîáè ïî òîçè çàêîí ñå âíàñÿò â ïðèõîä íà Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ êúì Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà.
(5) Îðãàíèòå ïî ÷ë. 57 ïðåäîñòàâÿò åæåãîäíî äî 31 äåêåìâðè â Àãåíöèÿòà çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ èíôîðìàöèÿ çà íàïðàâåíèòå ïðîâåðêè è íàëîæåíèòå ãëîáè.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. Ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí:
1. “Óâðåæäàíå” å âñÿêà çàãóáà èëè íàðóøàâàíå âúâ ôèçèîëîãèÿòà, ïñèõèêàòà èëè àíàòîìè÷íàòà ñòðóêòóðà íà äàäåí èíäèâèä. 
2. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на психическо, физиологично или анатомично увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, нормални за здравия човек и за които органите по медицинска експертиза са установили степен на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.
3. ”Ïðÿêà äèñêðèìèíàöèÿ” å ïîñòàâÿíå íà ëèöå íà îñíîâàòà íà óâðåæäàíå â ïî-íåáëàãîïðèÿòíî ïîëîæåíèå â ñðàâíåíèå ñ äðóãî ëèöå, êîåòî å áèëî, å èëè áè ìîãëî äà áúäå ïîñòàâåíî â ñðàâíèìè îáñòîÿòåëñòâà. 
4. ”Íåïðÿêà äèñêðèìèíàöèÿ” å ïîñòàâÿíå íà ëèöå íà îñíîâàòà íà óâðåæäàíå â ïî-íåáëàãîïðèÿòíî ïîëîæåíèå â ñðàâíåíèå ñ äðóãè ëèöà ÷ðåç ïðèâèäíî íåóòðàëíà ðàçïîðåäáà, êðèòåðèé èëè ïðàêòèêà, îñâåí àêî òàçè ðàçïîðåäáà, êðèòåðèé èëè ïðàêòèêà ñà îáåêòèâíî îïðàâäàíè ñ îãëåä íà çàêîííà öåë, íåñâúðçàíà ñ óâðåæäàíåòî, è ñðåäñòâàòà çà ïîñòèãàíå íà öåëòà ñà ïîäõîäÿùè è íå íàäõâúðëÿò íåîáõîäèìîòî çà ïîñòèãàíåòî é.
5. "Ðåõàáèëèòàöèÿ" å ïîñëåäîâàòåëåí è íåïðåêúñíàò âúçñòàíîâèòåëåí ïðîöåñ, êîéòî ïîäïîìàãà ÷îâåêà ñ óâðåæäàíå äà äîñòèãíå îïòèìàëíî ôèçè÷åñêî, èíòåëåêòóàëíî, ïñèõè÷åñêî è ñîöèàëíî ðàâíèùå íà äåéíîñò, êàòî ìó ñå îñèãóðÿâàò âúçìîæíîñòè çà ïðîìÿíà íà æèâîòà êúì ïî-âèñîêà ñòåïåí íà íåçàâèñèìîñò. 
6. “Ïðîôèëàêòèêà” ñà äåéñòâèÿòà, ïðåäïðèåòè çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà ôèçè÷åñêè, èíòåëåêòóàëíè, ïñèõè÷åñêè èëè ñåíçîðíè óâðåæäàíèÿ èëè çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà óâðåæäàíèÿ âñëåäñòâèå íà ïðîäúëæèòåëíà äèñôóíêöèÿ èëè óâðåæäàíå, êàêòî è àäàïòèðàíå íà ñðåäàòà.
7. "Ïîìîùíè ñðåäñòâà, ïðèñïîñîáëåíèÿ è ñúîðúæåíèÿ" ñà ïîñîáèÿ, êîèòî çàìåíÿò èëè ïîäîáðÿâàò ôóíêöèè íà ÷îâåøêèÿ îðãàíèçúì è óâåëè÷àâàò âúçìîæíîñòèòå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ çà ñàìîîáñëóæâàíå è çà òðóäîâà è âñÿêà äðóãà äåéíîñò. Íå ñà ïîìîùíè ñðåäñòâà è ñúîðúæåíèÿ ìåäèöèíñêèòå èçäåëèÿ ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà ëåêàðñòâàòà è àïòåêèòå â õóìàííàòà ìåäèöèíà.
8. "Трудово-лечебни бази" са звена, откривани в специализирани институции за социални услуги, за осъществяване на трудова терапия и рехабилитация на хора със степен на увреждане над 70 на сто.
9. “Обособена производствена единица” е стопанско звено, в което работят хора с трайни увреждания. 
10. "Национално представителни организации на хора с увреждания" и "Национално представителни организации за хора с увреждания" са тези организации, които представляват хората с увреждания и които са признати като такива при условия и по ред, установени с акт на Министерския съвет.
11. “Работно място” е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието или извън него при дистанционна форма на работа, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията си по трудовото или служебното си правоотношение.
12. “Интегрирана работна среда” е работната среда, осигуряваща възможност да работят съвместно хора с увреждания и хора без увреждания.
13. “Специализирана работна среда” е работната среда в специализираните предприятия, приспособена за хора с различни увреждания.
14. “Êó÷åòà âîäà÷è çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ” ñà êó÷åòà, îáó÷åíè â ñïåöèàëèçèðàíè ó÷èëèùà, êîåòî ñå äîêàçâà ñúñ ñåðòèôèêàò çà ïðåìèíàòî îáó÷åíèå, îòëè÷èòåëíà ñëóæåáíà îáìóíäèðîâêà è çíàöè. 

ÏÐÅÕÎÄÍÈ È ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 2. Îòìåíÿ ñå Çàêîíúò çà çàùèòà, ðåõàáèëèòàöèÿ è ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ íà èíâàëèäèòå (îáí., ÄÂ, áð. 112 îò 1995 ã.; èçì. è äîï., áð. 110 îò 1996 ã., áð. 52 è 123 îò 1997 ã.; Ðåøåíèå ¹ 31 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 1998 ã. - áð. 140 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 153 îò 1998 ã. è áð. 31, 75 è 120 îò 2002 ã.).
§ 3. Ñúçäàäåíàòà ñ òîçè çàêîí Àãåíöèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ å ïðàâîïðèåìíèê íà ôîíä “Ðåõàáèëèòàöèÿ è ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ” è ïîåìà àêòèâèòå è ïàñèâèòå ìó. 
§ 4. Òðóäîâèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ ñúñ ñëóæèòåëèòå îò ôîíä “Ðåõàáèëèòàöèÿ è ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ” ñå óðåæäàò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ÷ë. 123 îò Êîäåêñà íà òðóäà. 
§ 5. Àðõèâúò íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò ïî ðåõàáèëèòàöèÿ è ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ ïðåìèíàâà êúì Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
§ 6. Àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî íà òîçè çàêîí ñå èçäàâàò â ñðîê 
6 ìåñåöà îò âëèçàíåòî ìó â ñèëà. 
§ 7. Èçïúëíåíèåòî íà çàêîíà ñå âúçëàãà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
§ 8. В срок 3 месеца от влизането в сила на този закон министрите да внесат в Министерския съвет предложение за изменение на нормативните актове, в които са употребени думите “инвалид”, “инвалиди” и “инвалидност” или производни на тях с оглед привеждането им в съответствие с термините, употребени в този закон.
§ 9. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2004 ã., ñ èçêëþ÷åíèå íà 
÷ë. 45, êîéòî âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2005 ã.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà ……………………… 
2003 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.


ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)
Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ




Ïðåäëîæåíèÿò ïðîåêò íà Çàêîí çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ èìà çà öåë äà óñúâúðøåíñòâà çàêîíîâàòà îñíîâà çà îñúùåñòâÿâàíå íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà èíòåãðàöèÿòà íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
Повишаване качеството на живот и социалното включване на хората с увреждания са едни от основните приоритети, залегнали в програмата на правителството. Голяма част от хората с увреждания и днес продължават да са изолирани и неспособни да излязат извън домовете си както поради недостъпната околна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за интеграция. Изграждането на гражданско общество и утвърждаването на демократичните принципи в страната ни обуславят необходимостта от включване на тази група в неравностойно положение в активния трудов и социален живот, което да им създаде условия за водене на независим и достоен живот. Законът е насочен към създаване на условия за преодоляване на дискриминацията и стимулиране на пълноценното включване в обществения живот на хората с увреждания. 
Законопроектът е разработен на основата на приетата с Решение № 419 на Министерския съвет от 2003 г. Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания и е синхронизиран с европейското законодателство.
Запазени са всички облекчения и преференции по сега действащия Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. 
Законопроектът е изготвен съвместно с представители на 
22 неправителствени организации на хора с увреждания и за хора с увреждания, на организациите на работодателите и на организациите на синдикатите. 
Äîðàçâèâàò ñå êîíñòèòóöèîííèòå ðàçïîðåäáè, óðåæäàùè îñîáåíàòà çàêðèëà íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ îò äúðæàâàòà è îáùåñòâîòî.
Íàèìåíîâàíèåòî îòðàçÿâà îñíîâíàòà öåë íà çàêîíà - èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ. Òî å ñèíõðîíèçèðàíî ñ åâðîïåéñêàòà òåðìèíîëîãèÿ. Âúâåæäà ñå íîâà òåðìèíîëîãèÿ, öåëÿùà ïðîìåíè â íàãëàñèòå êàêòî íà îáùåñòâîòî êàòî öÿëî, òàêà è â íàãëàñèòå çà ñàìîîïðåäåëÿíå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ è òåõíèòå áëèçêè. Âúçïðèåìàò ñå òåðìèíèòå: "õîðà ñ óâðåæäàíèÿ" è "ñòåïåí íà óâðåæäàíå", êîèòî çàìåíÿò "èíâàëèäè" è "èíâàëèäíîñò".
Âúâåæäà ñå èçâúðøâàíåòî íà ñîöèàëíà îöåíêà âúç îñíîâà íà ðåçóëòàòèòå îò ìåäèöèíñêàòà åêñïåðòèçà íà óâðåæäàíåòî. Ñîöèàëíàòà îöåíêà èìà çà öåë äà óñòàíîâè ïîòðåáíîñòèòå îò ðåõàáèëèòàöèÿ íà ÷îâåêà ñ óâðåæäàíå, íåãîâèòå âúçìîæíîñòè çà ïðîôåñèîíàëíà ðåàëèçàöèÿ è çà ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ. Ñîöèàëíàòà îöåíêà ùå ñå èçâúðøâà ïî æåëàíèå íà ëèöåòî ñ óâðåæäàíå, íà ðîäèòåëèòå, ïîïå÷èòåëèòå èëè íàñòîéíèöèòå ìó. Òÿ ùå ñå îòðàçÿâà â èíäèâèäóàëåí ïëàí çà ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ íà ëèöåòî ñ óâðåæäàíå è ùå ñå èçâúðøâà îò êîìèñèè êúì äèðåêöèèòå çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå.
Îò ãîëÿìî çíà÷åíèå ñà è äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ ïðîâåæäàíåòî íà èíòåãðèðàíî îáðàçîâàíèå, ïðîôåñèîíàëíî îáó÷åíèå è ïðåêâàëèôèêàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ, àäåêâàòíè êàêòî íà ñïåöèôè÷íèòå èçèñêâàíèÿ íà òåçè õîðà, òàêà è íà ïîòðåáíîñòèòå íà ïàçàðà íà òðóäà.
Ñúçäàâàò ñå åêèïè êúì ðåãèîíàëíèòå èíñïåêòîðàòè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà, ÷èÿòî îñíîâíà ôóíêöèÿ å èíòåãðèðàíî îáó÷åíèå íà äåöà ñ óâðåæäàíèÿ. 
Към Министерството на образованието и науката се създават ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение.
Предвиждат се конкретни мерки за интегриране на хората с увреждания на пазара на труда с оглед осигуряване на възможност за водене на независим и достоен живот. Въвеждат се финансови стимули за работодателите за наемане на хора с увреждания - финансово подпомагане за адаптиране на работната среда към нуждите на отделния човек с увреждане, данъчни преференции за подобренията на средата в полза на работника/служителя с увреждане, отстъпки от осигурителните вноски и др. 
За подобряване на условията за социално включване законопроектът предоставя на хората с увреждания възможност да получават месечна добавка за социална интеграция, чието предназначение е да покрива възникнали допълнителни разходи за транспортни и телефонни услуги, за рехабилитация, обучение и др.
Изключително важна за успешната интеграция е достъпната околна и битова среда. Законопроектът предвижда конкретни задължения за държавните органи и за органите на местното самоуправление относно изграждането на достъпна жизнена и архитектурна среда и създаване на условия за достъп до транспортни услуги, както и отговорности за неизпълнението им. 
Регламентиран е ясен механизъм за мониторинг и контрол относно спазването на правата на хората с увреждания и недопускане на дискриминация, основана на увреждане.
Çà èçïúëíåíèåòî íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ñå ñúçäàâà Àãåíöèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ. Àãåíöèÿòà ùå îñúùåñòâÿâà èçïúëíåíèåòî íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ; ùå ó÷àñòâà â èçãîòâÿíåòî íà ïðîåêòè íà íîðìàòèâíè àêòîâå, ñâúðçàíè ñ èíòåãðàöèÿòà íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ; ùå ðàçðàáîòâà ïðîãðàìè è ùå ôèíàíñèðà ïðîåêòè çà ñòèìóëèðàíå íà ñòîïàíñêàòà èíèöèàòèâà íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ; ùå ñúçäàäå è ùå ïîääúðæà èíôîðìàöèîííà áàçà äàííè çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ.
Âúç îñíîâà íà èçëîæåíîòî Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåäëàãà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå äà ðàçãëåäà è ïðèåìå âíåñåíèÿ çàêîíîïðîåêò.




ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:


(Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)

