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ВХ.№354-01-103/29.10.2003 г.				Проект


ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1	Този закон урежда обществените отношения на хората с увреждания и всички произтичащи от тях задължения за всички лица, органи и организации в Република България.
Чл.2(1) Целите на закона са:
1.	прилагане на принципа за равнопоставено третиране на всички граждани на Република България и в частност – зачитането на човешките права и правото на социална интеграция на хората с увреждания;
2.	създаване на гаранции и стимули за самоопределение и равнопоставеност на хората с увреждания;
3.	създаване на условия за социална интеграция на хората с увреждания, както и за упражняване на правата им;
4.	подкрепа на хората с увреждания и техните семейства.
(2) Целите по ал.1 се осъществяват чрез:
1.	медицинска и социална рехабилитация;
2.	обазование и професионална подготовка;
3.	трудова заетост и преквалификация;
4.	достъпност;
5.	социални услуги
6.	социално-икономическа и правна защита.
Чл.3(1)Не се допуска пряка или непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания по смисъла на Закона за защита срещу дискриминацията.
(2) Проява на дискриминация към хора с увреждания е налице, когато при сходни или несъществено различни обстоятелства или без да се отчетат специфичните им потребности, към лицата с увреждания се отнасят или възнамеряват да се отнесат по по-неблагоприятен начин отколкото към лице, което няма увреждания.
(3) Не се считат за проява на дискриминация към хората с увреждания действията на лица, органи или институции, които имат за цел да гарантират на хората с увреждания;
	а) възможности, равни на тези, които имат лицата без увреждания;
	б) условия, съответстващи на техните специфични потребности;
	в) участия в програми или отпускане на целеви субсидии, насочени към задоволяване на специфичните им потребности и стимулиращи социалната им интеграция.

Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4(1) Министерски съвет определя държавната политика за хората с увреждания.
(2) Държавната политика за хората с увреждания се провежда от Министерски съвет, областните администрации, органите на местно самоуправление, национално представените организации на или за хората с увреждания, национално представените организации на работодателите и национално представените организации на работниците и служителите, съобразно приетата държавна стратегия за равни възможности на хората с увреждания и законодателството на Република България.
(3) Държавните органи и органите на местното самоуправление, съобразно със своите правомощия, приемат нормативни актове, стратегии, програми, стандарти и други документи, свързани с хората с увреждания.
Чл.5(1) За осъществяване на сътрудничество в областта на интеграцията и рехабилитацията на хората с увреждания към Министерски съвет се създава Национален съвет по интеграция и рехабилитация на хората с увреждания.
(2) Съветът по ал.1 е орган с консултативни функции, в който участват представители , определени от Министерски съвет, както и на пълномощници на национално представени организации на или за хора с увреждания, на национално представените организации на работниците и служителите, на работодателите и на Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Министерски съвет приема правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция и рехабилитация на хората с увреждания и определя критериите за представителство в него.
Чл.6(1) За изпълнение на държавната политика за равнопоставеност на хората с увреждания се създава Агенция за хората с увреждания към Министъра на труда и социалната политика.
(2) Агенцията за хората с увреждания е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика и е юридическо лице със седалище в София и териториални поделения в областните центрове на Република България.
(3) Агенцията за хората с увреждания се представлява и ръководи от изпълнителен директор.
(4) Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията за хората с увреждания се определят с Устройствен правилник, приет от Министерски съвет по предложение на Министъра на труда и социалната политика.
Чл.7 Агенцията за хората с увреждания:
1.	осъществява изпълнението на държавната политика за хората с увреждания;
2.	води регистър на специализираните предприятия на хората с увреждания;
3.	планира и заявява в Министерството на труда и социалната политика количеството и вида на вноса и производството на помощни технически средства, приспособления и съоръжения за всяко шестмесечие, и контролира спазването на утвърдените критерии и стандарти за тяхното предоставяне;
4.	участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти за нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
5.	разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания;
6.	извършва и други дейности, определени с акт на Министерски съвет.
Чл.8(1) Агенцията за хората с увреждания организира създаването и поддържането на регистри на хората с увреждания, както и на лицата, полагащи грижи за хора с тежки увреждания.
	(2) 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 по проблемите на хората с увреждания, предоставят необходимата информация за създаване и поддържане на регистрите по ал.1.
(3) Редът за воденето и поддържането на регистрите от ал.1 се определя с наредба на Министъра на труда и социалната политика.

Глава трета 
ОЦЕНКА НА УВРЕЖДАНЕТО

Чл.9(1) Оценката на увреждането се извършва въз основа на медицинската експертиза на увреждането.
(2) Медицинската експертиза на увреждането се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерството на здравеопазването.
	Чл.10(1) Териториалните поделения на Агенцията осигуряват на хората с увреждания комлексна експертна оценка, юридически консултации и правят препоръки за:
	а) медицинска рехабилитация;
	б) помощни технически средства;
	в) социално-икономическа консултация;
	г) подходящо образование;
		д)трудова заетост, професионално ориентиране и преквалификация;
	е) други нужди.
	(2) комплексната оценка се извършва за всеки конкретен случай от експертна комисия, чийто състав се определя със заповед на ръководителя на съответното териториало поделение.
	(3) за нуждите на експертната оценка, в териториалните поделения на Агенцията се създава и поддържа списък на експертите – специалисти и консултанти в областите по ал.2.
	(4) препоръките по ал.2 имат задължителен характер пред съответния компетентен орган.
	(5) редът и условията за изготвяне на комплексната експертна оценка се определят с наредба на Министъра на труда и социалната политика.

Глава четвърта
ОБЛАСТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Раздел I
Профилактика и предотвратяване на уврежданията

Чл.11(1) Министерски съвет приема програми за профилактика, в които определя приоритетните цели, мерките и средствата за предотвратяване на увреждането.
	(2) В съответствие с разпоредбите на Закона за здравето, Министерството на здравеопазването предлага на Министерски съвет за одбрение програма за ранна диагностика и профилактика на генетичните заболявания.
(3) Областните администрации, органите на местното самоуправление, организациите на и за хора с увреждания, национално представените организации на работниците и служителите съдействат за предотвратяване и профилактика на уврежданията чрез:
1.	здравна и екологична просвета за ограничаване на рисковите фактори, свързани с начина на живот и с околната среда;
2.	ранна диагностика и профилактика на генетичните заболявания;
3.	осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
4.	провеждане на мероприятия по безопасност на движението по пътищата.

Раздел II
Медицинска и социална рехабилитация

Чл.13(1) Хората с увреждания имат право на комплексна медицинска и социална рехабилитация.
	(2) Рехабилитацията по ал.1 включва:
1.	Медицинско лечение, включително поддържаща лекарствена терапия с цел стабилизиране на състоянието и функциите на организма и за предотвратяване влошаването на здравословното състояние и последващи увреждания;
2.	Кинезитерапия и физикална терапия;
3.	Слухово-речева рехабилитация и рехабилитация на зрително затруднените лица; 
4.	Ерготерапия;
5.	Психотерапия и клинична социална работа;
6.	Назначаване и снабдяване с индивидуални помощни средства.
Чл.14 Правото на рехабилитация по чл.13 се гарантира чрез:
1.	Предоставяне на здравни услуги за провеждане на стационарна рехабилитация, включително в санаториални и рехабилитационни центрове с интердисциплинарни екипи от лекари, психолози, физиотерапевти, кинезитерапевти, ерготерапевти, специални педагози и др.;
2.	Предоставяне на услуги за провеждане на извънболнична рехабилитация;
3.	Предоставяне на услуги по снабдяване с индивидуални помощни средства;
4.	Активно участие и право на избор на лицето с увреждане, както и на неговите близки в рехабилитационния процес;
5.	Заплащане на предоставените услуги по комплексната медицинска и социална рехабилитация от фондовете на държавното обществено осигуряване.


Раздел III
Образование и професионална подготовка

	Чл.15(1) Към регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката се създават екипи за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания.
	(2) За подпомагане на интегрираното обучение на децата с увреждания, както и на децата със специфични образователни потребности, чието увреждане не позволява интегрирано обучение, се създават ресурсни центрове за интегрирано обучение към Министерството на образованието и науката.
	Чл.16 Министерството на образованието и науката осигурява:
1.	Издирване и включване на децата с увреждания от преучилищна и училищна възраст в образователната система;
2.	Ранна слухово-речева, логопедична и психиатрична рехабилитация и рехабилитация на незрящи и слабовиждащи деца;
3.	Създаване на подкрепяща среда за интегрирано и специализирано обучение на децата с увреждания;
4.	Снабдяване с безплатни учебници, учебни помагала, съвременни технологии и технически средства за обучение на децата с увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средното им образование;
5.	Професионална подготовка на децата с увреждания.
Чл.17 Лицата, получили увреждане след завършване на средно образование имат право на допълнително безплатно обучение за квалификация и преквалификация, както и на начална рехабилитация по специфични програми за формиране на основни умения.
Чл.18 Агенцията по заетостта разкрива центрове за квалификация и преквалификация на безработни хора с увреждания и за оказване на помощ при търсене на работа за тях.
	Чл.19 Висшите училища осигуряват:
1.	адаптирана среда, специални приспособления, подходящи учебни материали и допълнителна преподавателска помощ, подпомагащи процеса на обучение и оценяване на хората с увреждания;
2.	подготовка на специалисти за обучение на хората с увреждания.
Чл.20 Професионалното обучение и преквалификацията на хората с увреждания се осъществяват от:
1.	работодателите или органите по назначаване – за работещите хора с увреждания;
2.	бюрата по труда – за безработните хора с увреждания;
3.	организациите на и за хора с увреждания;
4.	специализираните предприятия.

Раздел IV 
Трудова заетост

Чл.21 Трудовата заетост на хората с увреждания се осъществява  в интегрирана работна страна и в специализирана работна страна.
Чл.22(1) Работодател с 50 или повече работници и служители определя работни места, подходящи за заемане от хора с трайни увреждания, чийто брой е не по-малък от 4 на сто в съответствие с разпоредбите на чл.315 от Кодекса на труда.
(2) Работодателят обявява работните места за хората с трайни увреждания пред Агенцията по заетостта.
(3) Редът и условията за обявяване и заемане на работни места от хора с увреждания се определят от Правилника за прилагане на закона.
(4) Работодател, който отговаря на изискванията по ал.1 може да бъде освободен от задължението да наема лица с трайно намалена работоспособност, като ежемесечно внася в полза на Агенцията за хората с увреждания сума в размер на една минимална работна заплата  за всяко незаето работно място.
Чл.23(1) Работодателят изготвя отчет по чл.22,ал.1, който съдържа:
1.	брой на работните места в предприятието;
2.	брой на определените работни места, подходящи за заемане от лица с трайни увреждания;
3.	брой на работните места, заети от лица с трайни увреждания;
4.	общ размер на внесените суми по чл.22,ал.4.
(2) Отчетът се представя в Агенцията за хората с увреждания и териториалните дирекции на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” по седалището на работодателя в срок до 31 януари на следващата календарна година.
Чл.24(1) Работодател, наел на работа лице с трайно увреждане може да кандидатства пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства за:
1.	осигуряване на достъп до работното място;
2.	адаптиране на работното място;
3.	оборудване на работното място.
(2) Средствата по ал.1 се предоставят въз основа на сключен договор между Агенцията за хората с увреждания и работодателя.
(3) Работодателят ползва средствата по ал.1, за да осигури работни места за лица с увреждания за срок не по-малък от три години.
(4) Работодател, който не е запазил работното място, съгласно ал.3, възстановява получените суми със законната лихва, с изключение на случаите, определени с правилника за прилагане на този закон.
(5) Редът за кандидатстване по ал.1 се определя в Правилник за прилагане на Закона за равнопоставеност на хората с увреждания.
Чл.25(1) Никой работодател не може да проявява дискриминация по отношение на квалифицирано лице с увреждане при:
а) кандидатстване за работа;
б) наемането,   повишението   в   длъжност   или   уволнението  на работниците и служителите;
в) определянето и заплащането на трудовото възнаграждение;
г) повишаване на квалификацита и преквалифицирането;
д) други случаи, несъобразени с разпоредбите на общото и специализирано българско законодателство.
(2) Трудова дискриминация спрямо лице с увреждане е налице, когато работодателят:
а) използва стандарти, критерии или методи на управление, затрудняващи или поставящи в невъзможност лице или хора с увреждания да изпълняват трудовите си задължения поради несъответствие на увреждането им с предоставените им условия на труд;
б) не осигури приемливо пригодена среда, съобразена с увреждането на лицето или хората с увреждания, освен ако работодателят не удостовери, че тези изменения на работната среда ограничават прекомерно търговската му и промишлена дейност;
в) ограничава, изолира и класифицира лице или хора с увреждания поради факта на увреждането, като по този начин ограничава възможностите им за изява, кандидатстване за по-висока длъжност или повишаване на квалификацията им на работното място;
г) проявява диференциран подход при определянето или заплащането на трудовите възнаграждения, извън посочените в закона случаи;
е) е страна по договор или друго отношение, прилагането на които ще има дискриминационен ефект спрямо лицата с увреждания, заети при него;
ж) отстрани от работа, не продължи трудово правоотношение или по някакъв друг начин целенасочено ограничи статута на лице с увреждане, квалифицирано да заема дадена длъжност или друго лице, което няма увреждания, но се зане, че полага грижа за лице с увреждане в семейството или извън него;
з) да иска извършването на медицински изследвания на лице с увреждане, кандидатстващо за определено работно място, извън медицинските изследвания, които се изискват от останалите кандидати без увреждания за същото работно място.
и) други действия, които по смисъла на този закон и Закона за защита срещу дискриминацията са или създават предпоставки за проява на дискриминация.
(3) С оглед на задоволяване на специфичните потребности на хората с увреждания, техните работодатели имат право да дават информация на:
а) съответните ръководители относно необходимите мерки за приспособяване на работната среда;
б) службите “Охрана на труда”, “Гражданска защита” и “Противопожарна охрана”, на персонала на предприятието или фирмата или на лицата, оказващи първа или неотложна помощ, относно вида на увреждането и мерките за безопасност, които следва да бъдат предприети при нужда спрямо лице с увреждане по време на изпълнение на трудовите му задължения.
Чл.26(1) Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които:
1.	са съобразени с разпоредбите на Закона за кооперациите и на Търговския закон; 
2.	произвеждат стоки и/или услуги;
3.	имат относителен дял на трудова заетост на хора с увреждания, както следва:
-	за лица с различни заболявания - не по-малък от 50 на сто от общата численост на персонала на предприятието или кооперацията;
-	за слепи и слабозрящи – не по-малък от 20 на сто от персонала на предприятието или кооперацията;
-	за глухи и тежкочуващи – не по-малко от 30 на сто от персонала на предприятието или кооперацията.
(2) Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания се финансират от Агенцията за хората с увреждания по целеви проекти и програми по ред, определен в Правилника за прилагане на Закона за равнопоставеност на хората с увреждания.
Чл.27(1) Специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания се вписват в регистър в Агенцията за хората с увреждания.
(2) Редът за вписване в регистъра по ал.1 се определя в правилника за прилагане на този закон.
Чл.28 Министерски съвет определя:
1.	списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия и кооперациите по чл.25, трудово-лечебните бази и кооперации по реда на Закона за обществените поръчки;
2.	квоти за производство, внос и износ на суровини, материали и оборудване, предназначени за специализираните предприятия, кооперации и обособени единици.
Чл.29 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 ред, определени в правилника за приложение на този закон.
Чл.30 Хората с трайни увреждания, които получават доходи от трудова дейност, ползват данъчни облекчения при условия и по ред, установени вЗакона за облагане доходите на физическите лица.

Раздел V 
Създаване на условия за достъпна жизнена и архитектурна среда 

Чл.30 Държавните органи и органите на местно самоуправление организират устройството и изграждането на урбанизирани територии за цялото население, включително за хората с увреждания.
Чл.31 Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава условия за достъпна жизнена и архитектурна среда за хората с увреждания, като разработва нормативни актове, правила, норми и нормативи за:
1.	урбанизираната територия и нейните елементи;
2.	сградите, съоръженията и елементите;
3.	елементите за адаптиране на съществуващи сгради за обществено ползване и прилежащата им околна среда.
Чл.32 Министерството на транспорта и съобщенията създава условия за достъп на хората с увреждания до транспортни услуги, като разработва нормативни актове и стандарти за:
1.	осигуряване на достъпен транспорт за обществено ползване;
2.	внедряване на технически приспособления в общественото пространство и обществения транспорт с цел улесняване предвижването на хора със зрителни и слухови увреждания;
3.	осигуряване на специални условия за движение, спиране, паркиране и престой на превозни средства, управлявани от хора с увреждания или превозващи хора с увреждания.
Чл.33(1) Министърът на труда и социалната политика издава наредба за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.
(2) Вносът на помощни средства и материалите за тяхното производство и поддържане са освободени от митни сборове и данък върху добавената стойност.
(3) Министърът на труда и социалната политика утвърждава ежегодно списък на помощните средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хора с увреждания.
Чл.34 Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката в сътрудничество с общините, спортните федерации и спортните клубове създават условия за социална интеграция на хората с увреждания чрез:
1.	приспособяване и предоставяне на спортните обекти и съоръжения за ползване от хора с увреждания;
2.	популяризиране на спортни прояви на хора с увреждания чрез средствата за масово осведомяване;
3.	подготовка и участие на спортисти с увреждания в тренировъчна и състезателна дейност.
Чл.35 Министерството на културата в сътрудничество с общинските съвети и кметовете на общини осигурява условия за интеграция чрез:
1.	предоставяне на специализирана информация за ползване на услуги, маршрути, архитектурно-транспортни и други облекчения в места за обществено ползване, предназначени за отдих и култура;
2.	осигуряване на условия и подкрепа за развитие на таланти и насърчаване на творческите изяви на хората с увреждания.
	Чл.36 Общинските съвети и кметовете на общини в рамките на предоставената им компетентност осигуряват:
1.	специални транспортни услуги за хората с увреждания;
2.	изграждането на достъпна архитектурна среда в детските градини и училищата;
3.	специализиран транспорт за децата с увреждания до училища и детски заведения;
4.	достъпен обществен превоз на пътници чрез адаптиране на съществуващите масови транспортни средства и въвеждане в експлоатация на технически пригодени за използване от лица с увреждания транспортни средства;
5.	необходимите материялни условия и средства за осъществяване на социални контакти на хората с увреждания.
Чл.37(1) Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция осигуряват достъпна информация на и за хората с увреждания.
(2) Съветът за електронни медии издава лицензия за радио- и телевизионна дейност на частните медии при условие, че са спазени изискванията за осигуряване на достъпна информация за хората с увреждания.
(3) Медиите по ал.1 и ал.2 осигуряват излъчване на специализирани предавания за хора с увреждания.

Раздел пети
Социално-икономическа защита

Чл.38(1) На специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представените организации на или за хора с увреждания, се преотстъпват:
1.	30 на сто от дължимите осигурителни вноски;
2.	дължимият дадък добавена стойност.
(2) Специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите по ал.1 ползват данъчни преференции, уредени със Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане на доходите на физическите лица.
(3) Средствата по ал.1 се разходват за рехабилитация, културно-масова дейност и спорт.
Чл.39 Хората с трайни увреждания, които не могат сами или с помощта на своите близки да задоволяват основните си жизнени потребности, имат право на социално подпомагане при условия и по ред, установени със Закона за социално подпомагане.
Чл.40(1) Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според вида и степента на увреждането, както и в зависимост от индивидуалните им потрбности.
(2) Добавката по ал.1 е парична помощ, която допълва собствените доходи и служи за покриване на разходи за:
1.	транспортни услуги;
2.	комуникационни услуги;
3.	потребности от енергия и горива;
4.	балнеолечение и рехабилитационни услуги;
5.	диетично хранене и лекарствени средства;
6.	задоволяване на други основни жизнени потребности.
(3) Хората с трайни увреждания, настанени на пълна държавна и/или общинска издръжка в здравни заведения по смисъла на Закона за народното здраве и Закона за лечебните заведения, както и в специализирани институции, за срок по-дълъг от един месец, нямат право да получават добавката си по ал.1 за периода на престоя си в тези здравни заведения.
(4) Месечната добавка по ал.1 е в размер от 20 до 100 лв., както следва:
а) за транспортни услуги – от 20 до 50 лв.;
б) за комуникационни услуги – от 20 до 40 лв.;
в) за обучение – от 20 до 80 лв.;
г) за енергия и горива – от 20 до 60 лв.;
д) за балнеолечение и рехабилитация – от 40 до 100 лв.;
е) за диетично хранене и лекарствени средства – от 40 до 80 лв.;
ж) за задоволяване на други жизнени потребности – от 20 до 40 лв.
(5) Общият размер на месечната добавка по ал.1 се формира като сбор от средствата, определени в рамките на предходната алинея, и се отпуска от териториалните поделения на Агенцията за хората с увреждания. 
(6) Териториалните поделения на Агенцията за хората с увреждания са длъжни да разгледат всяко постъпило искане за отпускане, изменение, прекратяване или възобновяване на добавката като цяло или на част от нея, основано на промяна на обстоятелствата, вида и степента на увреждането.
Чл.41(1) Месечната добавка за социална интеграция се освобождава от данъци и такси.
(2) Правото на месечна добавка за социална интеграция е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни.
(3) От месечната добавка за социална интеграция не могат да се правят удръжки, освен ако са надвзети средства за месечни добавки в резултат на счетоводно-техническа грешка.
(4) Недобросъвестно получени средства за месечни добавки за социална интеграция се възстановяват с лихвата и по реда за събиране на държавните вземания.
(5) Лицата, получили недобросъвестно месечни добавки за социална интеграция, се лишават от тях за срок от една година.
(6) Вземанията на лица с трайни увреждания на месечни добавки за социална интеграция се погасяват с изтичане на бюджетната година, за която те са дължими.
Чл.42(1) Родители(осиновители) на деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст имат право на месечна добавка в размер на гарантирания минимален доход, определен по реда на Закона за социалното подпомагане.
(2) Родителите(осиновителите) по ал.1 получават месечната добавка по постоянния си адрес от териториалните поделения на Агенцията за хотата с увреждания.
(3) Родителите(осиновителите) не получават месечна добавка по ал.1, ако децата им са настанени в здравни заведения, специализирани институции и лечебни заведения на пълна държавна и/или общинска издръжка за повече от един месец.
(4)Правото на месечна добавка по ал.1 се погасява в 3-годишен срок, считано от края на месеца, за който се отнася.
Чл.43(1) Хората с трайни увреждания, съобразно своите потребности, имат право на целеви помощи и облекчения за: 
1.	покупка и ремонт на лични помощни средства;
2.	покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство и място за паркиране;
3.	финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство;
4.	преустройство на жилище;
5.	придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в предвижването и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Вносът на автомобили за хора с увреждания до размера на определените от Министерски съвет граници за обема и двигателната мощност, както и на левовата им равностойност, е освободен от митни сборове и данък добавена стойност.
(3) Условията и редът за отпускане на целевите помощи се определят с правилника за приложение на този закон.
Чл.44(1) За осигурителен стаж при пенсиониране на лица, полагали грижи за човек с увреждане се зачита времето, през което те са полагали тази грижа и не са били осигурявани.
(2) В случаите, когато две лица полагат грижа за човек с увреждане, с правото по ал.1 се ползва от единия от тях.
(3) Здравните осигуровки на лице, полагащо постоянни грижи за човек с тежко увреждане и поради това е възпрепятствано да е страна по трудово правоотношение, се поемат от републиканския бюджет.
Чл.45 Лице, полагащо постоянни грижи за хора с тежки увреждания и поради това е възпрепятствано да е страна по трудово правоотношение, придобива статут на личен асистент с право на трудово възнаграждение за сметка на републиканския бюджет.
Чл.46 Учащите се хора с трайни увреждания и децата на родители с трайни увреждания имат право на стипендии и други облекчения, съгласно Закона за народната просвета и Закона за висшето образование.
Чл.47 Общините предоставят на хората с трайни увреждания жилища от общинския жилищен фонд при условия и по ред, установени с правилника за прилагане на Закона за общинската собственост (ПМС 235 от 10.09.96 г., обн.ДВ, бр.82 от 27.09.96 г.).

Глава V
ФИНАНСИРАНЕ

Чл.48 Финансирането на дейностите по този закон се извършва със средства от:
1.	републиканския бюджет;
2.	общинските бджети;
3.	национални и международни програми;
4.	дарения от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
5.	други източници.
Чл.49 Агенцията за хора с увреждания е администратор на следните собствени приходи:
1.	Приходи от мероприятия, организирани с цел подпомагане интеграцията на хората с увреждания, както следва:
а) приходи от организизрани извънредни и специализирани тиражи на Държавната парично-редметна лотария, Българската национална лотария за хората с увреждания и Българския спортен тотатлизатор;
б) благотворителни и спортни прояви;
1.	Приходи от доброволни вноски, дарения и завещания от местни или чуждестранни физически или юридически лица;
2.	Глоби по чл.51 и чл.52;
3.	Вноски по чл.22, ал.1;
4.	Приходи от други източници, незабранени от закона.
Чл.50 Средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл.47 и чл.48 се разходват за реализиране на проекти и програми по реда, предвиден в този закон и в правилника за неговото приложение.
Чл.51 Национално представените организации на или за хора с увреждания имат право на субсидия от държавния бюджет само след представяне на финансов отчет за разходваните средства по пера за предходната година и при условия и ред, определени в правилника за приложение на този закон.

Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.52(1) Работодател или 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, а на юридическите лица се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) За повторно нарушение, глобата е в размер от 1000 до 2000 лв. за физическите лица, а за юридическите – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл.53 Организациите по чл.50, които не отговарят на критериите за национална представителност или които не са представили финансовите си отчети до 31 декември на всяка предходна финансова година, се лишават от държавна субсидия за предстоящата финансова година.
Чл.54(1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на компетентните длъжностни лица от държавните контролни органи, както следва:
1.	Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол към Министерството на финансите – за финансовите нарушения;
2.	Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” към Миистерството на труда и социалната политика – за нарушения на задълженията, свързани с трудовата заетост;
3.	Инспектората към Министерството на образованието и науката – за нарушения в областта на образованието и науката;
4.	Дирекцията за национален строителен контрол към Министерството на регионалното развитие и благоустройството – за нарушения в областта на достъпната архитектурна среда;
5.	Държавната автомобилна инспекция и Държавната железопътна инспекция към Министерството на транспорта и съобщенията – за нарушения в областта на комуникациите;
6.	Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – за нарушения в областта на социалното подпомагане.
(2) Наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния контролен орган или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Нарушението е повторно, когато е извършено в срок до една година от влизането в сила на наказателното постановление.
(5) Петдесет на сто от събраните суми от наложените глоби се внасят в приход на Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика.
(6) Ръководителят на съответния контролен орган ежегодно в срок до 31 декември, предоставя в Агенцията за хората с увреждания информация за направените проверки и наложените глоби.
Чл.55(1) Работодател, който не изпълнява задълженията си по чл.22, ал.1, внася ежемесечно сума в размер на една минимална работна заплата за всяко незаето работно място.
(2) Сумата по ал.1 се внася по сметка на Агенцията за хората с увреждания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

&1 По смисъла на този закон:
1.	“Увреждане” е всяка липса, загуба или нарушаване на физиологически или анатомични функции, както и на свързани с тях физически, умствени или психически функции на човешкия организъм.
2.	“Човек с увреждане” е всяко лице, независимо от възрастта му, което има физическо, сетивно или умствено увреждане, затрудняващо социалното му интегриране и участие в обществения живот, възможностите му за общуване и обучение ил трудовата му реализация.
3.	“Пряка дискриминация” е налице, когато едно лице(група лица) е, било е или има тенденция да бъде третирано по-малко благоприятно от друго лице(други лица) в сравнима ситуация въз основа на неговото увреждане.
4.	“Непряка дискриминация” е поставяне на лице(група лица) на основание на тяхното увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпореба, критерий или практика са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигането й са подходящи и необходими.
5.	“Човек с трайно увреждане” е лице с установен процент на увреждане 50 и над 50 на сто от общия физически статус на това лице.
6.	“Рехабилитация” е последователен и непрекъснат възстановителен процес, който подпомага човека с увреждане да достигне оптимално физическо, интелектуално, психическо или социално равнище на дейност, съобразно степента и вида на неговото увреждане, като му се осигуряват възможности за промяна ма живота към по-висока степен на независимост.
7.	“Профилактика” са действията, които се предприемат за предотвратяване на физически, интелектуални, психични или сензорни увреждания или за предотвратяване на увреждания, придобивани вследствие на продължителна дисфункция на организма, както и действия по адаптиране на и към обкръжаващата среда.
8.	“Помощни средства и съоръжения” са пособия, които заменят, облекчават или подобряват нарушени функции на човешкия организъм и увеличават възможностите на хората с увреждания за самообслужване, обществена интеграция, за осъществяване на трудова и всякаква друга жизнена дейност.
9.	“Обособена единица за трудова терапия” по смисъла на този закон е звено, в което работят хора с тежки интелектуални и психически увреждания, с процент на намалена работоспособност над 70 на сто.
10.	“Национално представени организации на или за хора с увреждания” са тези организации, които представляват хората с увреждания при условия и по ред установени с този закон и с акт на Министерски съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&2 С този закон се отменя Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (обн.ДВ, бр.112 от 27.12.1995 г., доп.,бр.110 от 30.12.1996 г., изм.,бр.52 от 01.07.1997 г., в сила от 01.07.1997 г., бр.123 от 22.12.1997 г., в сила от 01.01.1998 г.; Решение 31 на Конституционния съд на РБ ор 24.11.1998 г., бр.140 от 27.11.1998 г., изм.,бр.153 от 23.12.1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. и доп.,бр.31 от 30.03.2001 г., изм.,бр.75 от 02.08.2002 г., в сила от 02.08.2002 г., бр.120 от 29.12.2002 г., в сила от 01.01.2003 г.).
&3 Създадената с този закон Агенция за хората с увреждания е правоприемник на Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”, който се прекратява. По смисъла на българското гражданско законодателство, новото юридическо лице приема от своя праводател неговите активи и пасиви.
&3 Трудовите правоотношения със служители на Фонд “Рехабилитация и социална интеграция” се уреждат при условията и по реда на чл.123 от Кодекса на труда.
&4 Актовете по прилагането на този закон се издават в срок до 6 месеца от влизането на закона в сила и се възлагат на Министерски съвет и Агенцията за хората с увреждания.
&5 Министерски съвет приема Правилник за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция в двумесечен срок от обнародването на този зако в Държавен вестник.
&6 Изпълнението на този закон се възлага на Министерски съвет.





МОТИВИ

Този проект за Закон за равнопоставеност на хората с увреждания е продукт на продължителна съвместна работа на групата “Парламентаристи за взаимодействие с хората с увреждания и лицата в неравностойно положение в Република България” и организациите на и за хора с увреждания.
По време на съвместната ни работа, на основата на конструктивен дебат се стигна до предложения, които са продиктувани директно от проблематиката и дневния ред на основните бъдещи ползуватели на този закон – хората с увреждания. Постарахме се нашите предложения да бъдат съобразени както с потребностите на тази голяма обществена група в нашата страна, така и с възможностите на държавния ни бюджет. Едновременно с това, голяма част от нормите, записани в проекта, са смислово заимствани от някои от по-успешните в тази област европейски законодателства, като например от немския Закон за инвалидите, но разбира се – пречупени през обектива на съществуващата българска действителност. При разработването му сме се придържали и към философията и терминологията на Националната стратегия за равни възможности, на Министерството на труда и социалната политика.
В предложения Ви законопроект е предвидено създаване на Агенция за хората с увреждания, която да има териториални поделения в областните центрове на странат ни. Тази агенция е правоприемник на сега съществуващия Фонд “Рехабилитация и социална интеграция” и при осъществяване на функциите си ще си взаимодейства с Агенцията за социално подпомагане, с Изпълнителна агенция “Инспекция по труда” и с други органи и ведомства. Освен това, към нея се предвижда изграждане на самостоятелна информационна мрежа, както и регистри за хората с увреждания и техните асистенти. 
Характерна особеност на законопроекта е предвидената схема за създаване на трудова заетост на хората с увреждания в неспециализирани предприятия и фирми. По този начин се цели от една страна оползотворяване на трудовите възможности на хора с увреждания срещу съответно заплащане, а от друга страна – реална обществена интеграция и социализация на хората с увреждания. Като санкция за работодателите, които не желаят да създадат в предприятията си трудова заетост на хара с увреждания се предвижда административна мярка под формата на определена вноска за всяко незаето работно място, предназначено за човек с увреждане в размер на една минмална работна заплата ежемесечно. Вноските по тази санкция се предвижда да се превеждат по сметка на Агенцията за хората с увреждания, като по този начин се формира един самостоятелен бюджет на Агенцията в полза на хората с увреждания. За разлика от досегашния Закон за рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, в този законопроект са предвидени редица санкции за неизправни работодатели, както и за неизправни организации на или за хора с увреждания.
В предложения Ви законопроект много детайлно са разработени и мерките за оценка на уврежданията, както и етапите на медицинската рехабилитация. В подробности са изброени и забрани за дискриминация на хора на база техните увреждания по отношение на:  конкурси за заемане на работни места, прекратяване на трудови правоотношения, повишаване в длъжност и преквалификация, заплащане и други.
Убедени сме, че макар в себе си предложения Ви законопроект да съдържа доста несъвършенства, сам по себе си той представлява една решителна крачка напред в посока промяна на обществените нагласи спрямо физиологичните увреждания и техните носители, а също така и основа за по-нататъшно законодателно надграждане в посока задоволяване потребностите на хората с увреждания и извеждането им като равнопоставени членове на българското общество.
Ето защо, каузата на хората с увреждания се нуждае от широка обществена подкрепа и ние се надяваме на подкрепа за Закона за равнопоставеност на хората с увреждания от страна на всички народни представители.
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