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ДО 
КОМИСИЯТА ПО ДОХОДИ И ЖИЗНЕНО 
РАВНИЩЕ 
КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
 

 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
на Конфедерация на труда „Подкрепа“ 

Относно: Проект на Закона за интеграция на хората с увреждания, вариантът от 01.10.2018 г., 
изпратен ни от Секретариата на НСТС 

 
 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 
КТ „Подкрепа“ участва активно във всички фази на изготвянето на законопроекта и имаше 

възможност да прави предложения и коментари още в работната група. Част от бележките тук 
са наши позиции, които защитаваме последователно през последните няколко месеца. 

1) Чл. 8, ал. 1 – намираме за порочна подмяната на признатите участници в изготвянето 

на държавната политика в областта на хората с увреждания. Замяна на национално 

представителните организации на и за хората с увреждания, национално 

представителните организации на работодателите и национално представителните 

организации на работниците и служителите с „юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейности в обществена полза“. Смятаме и дори настояваме всички 

организации и отделни граждани да имат възможност да изказват мнението си, да 

дават предложения и да критикуват проектите на държавните документи, да 

получават коректни и неформални отговори на изказаните становища. Но 

обществената значимост и експертиза зависят от броя на хората, структурите и 

натрупания опит в конкретната област. Това е националното представителство. И то не 

може да бъде заменено от неспециалисти, без институционален и нормативен опит. 

В тази връзка настояваме в новия закон да се запази настоящата формулировка, 

записана в чл. 5,  ал. 2 на ЗИХУ. 

2) В раздел III Заетост в предишните варианти на законопроекта беше заложено 

създаването на фонд „Заетост на хората с увреждания“. Макар в настоящият вариант 

да липсва, с оглед на предстоящите промени в тестовете, изразяваме нашата позиция 

по отношение на състава на органа на управление на фонда, която настояваме да се 

вземе предвид. В случай, че в който и да е орган има представител на 

работодателските организации, е задължително включването и на представител на 
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работниците и служителите. В противен случай това би било нарушение на 

международните стандарти в областта на труда и социалния диалог, което КТ 

„Подкрепа“ няма да остави без последствия. 

3) Предлагаме нов текст на чл. 40, ал. 4, т. 2: „В случай, че дирекции „Бюро по труда“  не 

насочат към свободните работни места, обявени от работодателя, работници и 

служители с трайни увреждания и подходяща квалификация.“ 

Текстът, който в момента е записан в проекто закона, дава възможност за твърде 

широки интерпретации. Ако свободната позиция е за проектант, но работодателят 

предлага минимално възнаграждение и неприемливо лоши условия на труд, лицето с 

увреждане не е длъжно да приеме такава работа. Работодателят е длъжен да 

предложи нормални условия на труд и заплата, т.е. отговорността е негова и следва 

да понесе последствията за недобросъвестното си поведение. 

4) Настояваме за редакция на чл. 43, ал. 1. Новият текст следва да гласи: „Работодателят 

уведомява териториалните поделения на Агенцията по заетостта за свободните си 

работни места и необходимите му работници и служители, тяхната квалификация и 

професионални умения.“ 

Не е възможно да бъдат посочени само места за хора с трайни увреждания. 

Различните увреждания имат различни специфики и преценката дали едно работно 

място е подходящо за човек с трайно увреждане въобще не може да бъде направена. 

Работодателят следва да уведомява Агенцията по заестостта за всички свободни 

позиции в собственото си предприятие и ако има кандидат – човек с трайно увреждане 

с подходяща квалификация, той да бъде нает. 

5) Раздел IV „Достъпна среда и разумни улеснения. Достъпна информация. Осигуряване 

на лична мобилност.“ е разочароващ с това, че не предвижда по-сериозни наказания 

за инвеститори, които не спазват изискванията за осигуряване на достъпна среда, а 

това е основен възпиращ интеграцията на хората с увреждания фактор. Както е 

известно, към момента инвеститорите предпочитат да платят глоба за неизпълнение, 

но не и да осигурят реален достъп за хората с увреждания. Задържане на част от 

инвестицията в специален фонд, като гаранция за коректното изпълнение на проекта, 

би принудило предприемачът наистина да изпълни собствения си проект. В случай, че 

амбицията на законодателя се окаже недостатъчна за осигуряване на реалното 

изпълнение на целите в този раздел, минимум следва да увеличи драстично глобите 

за инвеститорите. 

6) Предлагаме в чл. 59, ал. 1, нова точка 3: „изготвя и утвърждава максимални цени на 

помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания и 

медицинските изделия, посочени в списъците по точка 1 и 2“.  

В чл. 71, ал. 3 и 4 е записано, че целевите помощи за закупуване на въпросните 

помощни средства имат максимален размер и ако не бъдат ползвани по 

предназначение, следва санкция за човека с увреждане. Но няма никаква гаранция, 
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че с така отпуснатите средства нуждаещият се всъщност ще има възможност да закупи 

въпросните приспособления, след като остава рискът пазарните им цени да са далеч 

по-високи от отпуснатите средства. Тъй като законът не предвижда значима промяна 

в начина на предоставяне на помощните средства, остава възможността за 

злоупотреби от страна на търговците, които са посредник между човекът с увреждане 

и държавните институции, съответно държавния бюджет. Финансовата тежест за 

бюджета не е следствие от отпуснат без нужда слухов апарат, а от неколкократно 

завишените цени на търговците. В този смисъл нормативното ограничение на 

печалбата на същите би довело до спестяване на значителни средства от злоупотреби. 

7) Чл. 65, ал. 2 – посочено е, че при противоречие между лицето с увреждане и неговия 

настойник „водещо е желанието на лицето, нуждаещо се от социална услуга“. Лицата, 

които са поставени под настойничество или попечителство, са ограничено, съответно 

напълно недееспособни. Вместо тях и от тяхно име правни действия могат да 

извършват техните настойници или попечители, които са длъжни да се грижат за 

личноста и имуществото на недееспособните. С влязло в сила съдебно решение 

последните са признати, че не могат да извършват достатъчно зряло и разумно правни 

действия, поради което в техен интерес са лишени от пълноценно участие в социалния 

живот и са поставени в зависимост от други, определени от съда лица. Решението има 

конститутивно правно действие спрямо всички правни субекти, поради което е редно 

при противоречие водещо да е желанието на настойника или попечителя, който е 

задължен да полага грижа само в интерес на лицето. 

8) Чл. 98, ал. 1 – настояваме компенсационната вноска да бъде минимум в размер на 

минималната работна заплата. 30% не е санкциониращо, а мотивиращо „наказание“, 

тъй като е много по-евтино за работодателя да плаща 30% от МРЗ, отколкото една 

месечна заплата, пък била тя и минимална. 

9) КТ „Подкрепа“ е категорично „против“ приемането на предложената нова алинея 7 

в чл. 333 на Кодекса на труда! Отпадането на закрилата за хора с увреждания е 

нехуманно предложение. Напълно здрави и с много по-големи възможности за 

самозащита работници са подлагани на експлоатация, работодателски произвол, 

самоволно орязване на заплати, които се изплащат под формата на бонуси и пр. 

Фактът, че на хората с увреждания им се налага да ползват болничи значително по-

често, отколкото на здрав работник, е неприемлив за работодателите. Това е и 

причината да не бъдат наемани или да бъдат принуждавани да напускат майки на 

малки деца, които също по-често ползват отпуск по болест – малките деца се 

разболяват често, докато не изградят имунитет. Затова от тази защита се ползва и тази 

група работници и служители. Без законова закрила най-уязвимите групи работници 

– хората с увреждания, ще бъдат подложени на злоупотреби и натиск от страна на 

работодателите. 
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Общи коментари: 
 

I. Настояваме всички текстове, които засягат трудови отношения, да бъдат преместени в 

Кодекса на труда, където е систематичното им място. Фактът, че се отнасят само до една група 

работници, не ги прави по-малко трудово-правни, отколкото кои да е други текстове от Кодекса 

на труда. Основен принцип в правото е една материя да се урежда в един закон. В случая това е 

Кодекса на труда. 

II. Както неколкократно беше подчертано в работната група, политика без достатъчно 

финансови средства не се прави. В случай, че правителството има воля да разреши тежките 

проблеми на хората с увреждания, то следва открито да заяви дали и какви средства ще отдели 

за техните нужди и колко струват отделните дейности, за които настояват организациите на 

хората с увреждани. Ако това не бъде направено, обществото ще продължи да изразява 

неудовлетворение от законопроекта, а служителите на Министерството на труда и социалните 

грижи ще продължат да понасят негативите от това неудовлетворение. Макар те да нямат 

никаква отговорност за състоянието на хората с увреждания. 

 
 
 
 
 

С УВАЖЕНИЕ: 
 
   ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ 
   ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“ 

 

 

 



 

 

  

 

       ДО 

       МИНИСТЪРА НА ТРУДА И 

       СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

       Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

 

 ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

 

БТПП подкрепя необходимостта от нов Закон за хората с увреждания, 

който да гарантира разностранен, ефективен и ефикасен - в сравнение с 

действащия закон – механизъм за подкрепа на хората с увреждания. 

 При посочените три условия за подкрепа (разностранност, ефективност 

и ефикасност на мерките), становището на БТПП по законопроекта е следното: 

1. Безспорно, според нас, законопроектът предлага по- разностранна 

защита и подкрепа на хората с увреждания. Аргументи в подкрепа на това са 

нормативните разпоредби, обхващащи значително по-широки области, 

средства, публичен и частен ресурс за защита.  

Ангажирани са почти всички звена на централната и местна 

изпълнителна власт и органите на местно самоуправление и е очевиден 

стремежът за концентриране на финансови ресурси за защита и подкрепа на 

хората с увреждания. 

В законопроекта са предвидени многообразни мерки за съдействие на 

хората с увреждания включващи всички страни за тяхната рехабилитация 

(медицинска, професионална, социална, трудова и психологическа), както и 

тяхното образование и професионално обучение. 
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Становище на Българска търговско-промишлена палата по 

Законопроекта за хората с увреждания 

Много важни са разпоредбите от законопроекта, предлагащи различна 

финансова подкрепя на хората с увреждания. 

2. От особено значение за работодателите са текстовете на чл. 41 и 

др. от законопроекта, които предвиждат: 

 конкретни ангажименти за работодатели с повече от 26 работници 

и служители да наемат определен брой лица с трайни увреждания 

(1 лице – от работодатели с 26 до 50 работници/служители; 2 лица 

– от работодатели с 51 до 99 работници/служители и 2 % от 

средносписъчния състав – за работодатели със 100 и повече 

работници/служители), като тези квоти са извън ангажиментите 

на работодателите по чл. 315 от Кодекса на труда да заделят за 

трудоустроени хора от 4 до 10 % от работните си места (в 

зависимост от икономическата дейност на работодателя); 

 задължения на работодателите да пригодят определените работни 

места за нуждите на лицето с увреждания; 

 задължения за посочените работодатели да уведомяват Агенцията 

по заетостта за определените от тях работни места, подходящи 

работни места за хора с трайни увреждания; 

 задължения на работодателите да заплащат ежемесечна 

компенсационна такса в размер на 30 % от минималната работна 

заплата за страната, считано от четвъртия месец след 

уведомлението на Агенцията по заетостта за всяко незаето 

работно място за човек с трайно увреждане. 

Членовете на БТПП имат следните резерви към цитираните по-горе 

предложения: 

а) Предложеното в чл. 41 от законопроекта решение е непоследователно 

в сравнение с действащата нормативна уредба: 

Чл. 315 от Кодекса на труда визира по-леки задължения, тъй като те се 

отнасят само за по-големи предприятия относно работни места за 

трудоустроени работници/служители, в проценти от 4 до 10 – в зависимост от 
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Становище на Българска търговско-промишлена палата по 

Законопроекта за хората с увреждания 

икономическата дейност. Чл. 41 от законопроекта предлага по-тежки 

задължения – за наемане на лица с трайно увреждане и ангажира с това 

задължение много на брой по-малки предприятия, като за предприятията с 

персонал над 26 работника/служителя квотата е близо 4 % от щатния състав - 

независимо от икономическата дейност и независимо от броя на заетите места. 

б) Неприемливо е и е в противоречие на пазарните принципи 

задължението на работодателите да заплащат определената компенсационна 

такса след третия месец от уведомлението на Агенцията по заетостта, ако след 

този срок не назначат определения брой лица с трайни увреждания.  

Ако работодателят сам не е открил подходящи лица с трайни 

увреждания, или ако такива не са били насочени към него от Агенцията по 

заетостта, то местата в списъка за лица с трайни увреждания биха могли да са 

заети от здрави лица, а не да се държат незаети. 

в) Предвид изложеното в предходните б.б. „а“ и „б“ БТПП предлага: 

 Да се изключат от квотното задължение по чл. 41 от законопроекта 

предприятията с по-малко от 50 служители/работници. 

 Квотното задължение по чл. 41 от законопроекта да се включи в 

задължението на работодателя по чл. 315 от Кодекса на труда. 

 Квотното задължение на работодателя по чл. 41 да е в зависимост от 

вида икономическа дейност – както в чл. 315 от Кодекса на труда. 

 Работодателят да се освободи от задължението за назначаване на лица 

с трайни увреждания, респ. – от отговорност за глоба, в случай, че 

Агенцията не насочи в 3-мес. срок такова лице. 

 Да се регламентират по-флексабилни разпоредби за временно 

назначаване на лица с трайни увреждания, чрез Агенциите за 

временна заетост. 

3. Разширяването на мерките за подкрепа само по себе си няма да има 

резултат, ако не е съпроводено с нормативен инструментариум, гарантиращ 

ефективността и ефикасността на тези мерки. 
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Становище на Българска търговско-промишлена палата по 

Законопроекта за хората с увреждания 

а) БТПП има резерви относно ефикасността на предлаганите мерки в 

частта относно очакваните разходи за създаваните нови органи  (в общия 

смисъл на тази дума) и ефекта/резултата от тяхната работа. 

Да, вярно е, че реализирането на всяка държавна политика изисква 

наличието на определени публични структури. Когато, обаче, структурите са 

повече от необходимото и то с някои дублиращи се функции ефикасността 

неминуемо се понижава, а отговорността – се размива. 

Законопроектът предлага ангажирането на поне седем вида органи и на 

още два фонда – последните с надлежно определени управителни съвети за 

тяхното управление. Наред със сега ангажираните Министерство на труда и на 

Агенцията на хората с увреждания, законопроектът предлага създаването и на 

Специализиран орган на правата на хората с увреждания към Мин. съвет, 

Съвет за наблюдение, който да се администрира чрез администрацията на 

омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, Национален съвет за 

интеграция на хората с увреждания към Мин. съвет, областни съвети на 

регионално ниво, ръководни служители на териториално и централно ниво, 

които да изпълняват функциите на координатори. 

При това някои от посочените в законопроекта функции на определени 

органи безспорно се дублират. Така напр. Агенцията за хората с увреждания 

поддържа информационна система за хората с трайни увреждания (чл. 10, ал. 

4, т. 2) и Специализираният орган за правата за хората с увреждания също 

поддържа информационна система за хората с трайни увреждания (чл. 11, ал. 

4, т. 3). Специализираният орган за правата на хората с увреждания участва и 

задължително дава становища при изготвянето на проекти за нормативни 

актове, свързани с правата на хората с увреждания, изготвя шестмесечни и 

годишни отчети за изпълнението на политиката за хората с увреждания, които 

предоставя на министър-председателя, предоставя информация на всички 

държавни органи, на неправителствения сектор и на гражданското общество 

относно прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания (чл. 

11, ал. 4, т.т. 7, 8 и 9). Същите функции са предвидени и за Агенцията за хората 

с увреждания и за министъра на труда (чл. 9, т. 9):  

https://bg.wikipedia.org/wiki/Ефикасност
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 Според чл. 10, ал. 4, т.т. 3 и 6 Агенцията участва и задължително 

дава становища при изготвянето на проекти на нормативни актове, 

свързани с правата на хората с увреждания, изготвя шестмесечни 

и годишни отчети за изпълнението на политиката за правата на 

хората с увреждания, които вярно че предоставя на Министерство 

на труда, а не на министър-председателя – но не виждам пречка с 

този отчет да се запознае и министър-председателят. 

 Според чл. 9, т. 9 министърът на труда, както Специализираният 

орган за правата на хората с увреждания предоставя информация 

на държавните органи и гражданското общество по прилагането на 

Конвенцията за правата на хората с увреждания.  

 Според чл. 15, т.т. 4 и 5 Съветът за наблюдение, както и 

министърът на труда  осъществява периодичен преглед и оценка 

на националното законодателство в съответствие с разпоредбите 

на Конвенцията на хората увреждания  и изготвя ежегодни доклади 

по предприетите действия по прилагане на Конвенцията. 

 Отделно от това буди недоумение предлаганото от законопроекта 

решение сега съществуващата Агенция за хора с увреждания  през 2021 година 

да се преобразува в Специализирания орган за правата на хората с увреждания 

(това е разпоредбата на § 12 от Преходните и заключителни разпоредби), като 

очевидно от същата година трябва да се създаде нова такава структура със 

същото име – Агенция за хора с увреждания. 

Също така някои от предлаганите в законопроекта структури са извън 

предвидените рамки на Закона за администрацията. Така напр. Законът за 

администрацията предвижда създаването на съвети, като консултативни 

органи към Министерски съвет (чл. 21 от ЗА) и към отделни министерства (чл. 

45 от ЗА). Законът за администрацията не предвижда създаването на съвети 

към омбудсмана. Отделно от това законопроектът не дава ясен и категоричен  

отговор на въпроса какъв е статутът на Съвета за наблюдение – консултативен, 

или с решаващи функции.  
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Не на последно място е и забележката, че съставът на някои органи е 

съвпадащ – така напр. представителните организации на хората с увреждания 

участват в повече от един орган, което е излишен организационен разход – тези 

представители трябва да участват в един орган с решаващ глас, който да се 

чува. 

 б) БТПП има резерви и срещу своевременната ефективност на 

законопроекта, поради следните съображения: 

 Голяма част от разпоредбите в законопроекта не притежават 

нормативност – те приличат по-скоро на текстове от програмен документ. 

Нормативният акт трябва да предлага конкретен инструментариум за 

реализиране на целите на акта. Не притежават необходимата нормативност 

голяма част от текстовете, разписани в  главата за мерките за подкрепа за 

социално приобщаване (медицинска, професионална, социална, трудова и 

психологическа рехабилитация), образование и професионално обучение, 

както и в раздела за достъп до правосъдие и правна защита. 

 Друга част от разпоредбите, предвиждат приемането на нови 

актове, или промени в съществуващите. Своевременната ефективност изисква 

налагащите се промени в действащи актове да се разпишат в Преходни и 

заключителни разпоредби на закона за хората с увреждания. Така приети в 

пакет мерките ще бъдат обсъдени заедно от всичките им аспекти. 

Така напр. данъчните преференции на специализираните предприятия и 

кооперации на хората с увреждания и за хората с увреждания са предвидени за 

уреждане в Закона за данъка върху доходите на физическите лица и Закона за 

корпоративното подоходно облагане (чл. 53 от законопроекта), измененията в 

които могат да се предложат и обсъждат още сега, заедно с този законопроект, 

предвид обстоятелството , че започва периодът на обсъждане на бюджет 2019. 

Също така законопроектът предвижда редът и условията за извършване 

на някои дейности да се регламентират в правилника за прилагане на закона 

(напр. за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите, съставът и 

дейността на специализираните отдели – чл. 28 от законопроекта), правилника 

за прилагане на закона за социално подпомагане (за ползването на социални 

услуги  по чл. 21 от закона), в държавния образователен стандарт за 
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приобщаващо образование – относно условията и редът за осигуряване на 

общата и допълнителна подкрепа на личностното развитие (чл. 35 от 

законопроекта) и др. За приемането на част от тези актове законопроектът не 

предвижда никакъв срок. 

 

 

     С уважение, 

       Цветан Симеонов – 

       председател на БТПП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Изх. № 05-02-77/17.09.2018 г. 

ДО 

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ 

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

  

Относно: Проекта на Закон за хората с увреждания, публикуван за обществено консултиране 

на 28.08.2018 г. 

  

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ, 

С настоящото изпращам становище на БСК по проекта на Закон за хората с увреждания (ЗХУ), 

публикуван за обществено консултиране на 28.08.2018 г. 

Социалната и трудова интеграция на хората с увреждания е изключително значим обществен и 

икономически проблем, който не получи адекватно решение в рамките на досегашното 

законодателство и компетентни институции. За огромно съжаление, проблемите в тази, а и редица 

други области през последното десетилетие се натрупват и изострят, а практическото им решаване 

става все по-трудно, сложно и при завишени очаквания към необходимите публични и частни 

ресурси. Решаването на тези проблеми изисква аргументирани, последователни, интегрирани и 

ефективни широкообхватни мерки, насочени към устойчиви резултати, удовлетворяващи хората с 

увреждания и цялото общество. 

1. По глава втора Органи за управление 

Предвидено е изграждане на изключително тежка, скъпа като издръжка, неефективна 

организационна структура, включваща множество органи с общо описани и дублиращи се функции, 

задължения и взаимовръзки. За много от тях тепърва предстои приемането на подзаконова правна 

уредба, която следва да изясни техния статут, функции и финансиране. Този подход ще затрудни 

разработването, координацията и изпълнението на навременни, непротиворечиви, работещи и 

ефективни политики, програми и мерки за хората с увреждания. 

По-конкретно, регламентирани са функционални отговорности на МС, МТСП, функционалните и 

отраслеви министерства, АХУ, заместващия я от 01.01.2021 г. т. нар. Специализиран орган (?) за 

правата на хората с увреждания, Съвет за наблюдение, Национален съвет за интеграция на хората с 

увреждания към МС, координатори по правата на хората с увреждания към централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт, областни съвети на регионално ниво за 

провеждане на политиката за правата на хората с увреждания, специализиран фонд „Заетост на 

хората с увреждания“, фонд „Мобилност и достъпна среда“ и др. В тази връзка, подкрепяме вече 

изразените становища, че координацията и надзорът по изпълнението на политиките изискват 

регламентиране на опростени и непротиворечиви функционални отговорности, пълна прозрачност 

на дейността, публичен достъп до действащите информационни системи и агрегирани данни, 

ускоряване на изграждането на т. нар. Е-правителство, ясни процедури за комуникация между 

всички ангажирани страни, а не форматиране на нови дублиращи се органи, за които липсва 

административен и финансов ресурс, и адекватно кадрово осигуряване. 

2. Глава трета Индивидуална оценка на потребностите 

Отново изразяваме категорично становище за радикална промяна на подхода при реформиране на 

медицинската експертиза. Както е известно, ТЕЛК се произнасят въз основа на предоставената 

медицинска документация. Последните изменения на Наредбата за медицинската експертиза 

предвиждат, когато съответната документация не обективизира напълно здравословното състояние 

на лицето, да се осъществява клиничен преглед и да се назначават допълнителни изследвания и 

консултации. 

Действащият архаичен подход, върху който се основава оценката на общата функционалност, вида 

и степента на уврежданията за конкретно лице, игнорира изцяло съвременната методология, 

прилагана от водещите държави-членки на ЕС, и по-конкретно - приетата през 2001 г. 

http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3737


Международна класификация на функционалността, уврежданията и здравето - International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) на Световната здравна организация (СЗО). 

Същевременно, чл. 22, ал. 1 на законопроекта предвижда индивидуалната оценка на потребностите 

да „изследва обстоятелствата около здравословното състояние на човека с увреждане и 

свързаните с него функционални затруднения“. Повече от очевидно е, че се разчита изцяло на 

медицинската експертиза, респ. - на съответните експертни решения на ТЕЛК. Тук стои основен 

въпрос, на който законопроектът не дава отговор - ще бъдат ли в състояние органите по изготвяне 

на индивидуалната оценка (специализирани отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към 

Агенцията за социално подпомагане), да изпълняват пълноценно, обективно и безпристрастно 

своите задължения, и ще бъде ли осигурен квалифициран персонал с необходимото медицинско 

образование, компетенции и професионален опит за да изследват „обстоятелствата около 
здравословното състояние на човека с увреждане и свързаните с него функционални затруднения“. 

Резултатът от оценката за функционалност, вид и степен на уврежданията е изходна основа към 

втория етап на оценка на конкретните потребности, вкл. за „наличието на бариери при 
изпълнението на ежедневните и други дейности, както и вида на необходимата подкрепа“. 

Очевидно, първият компонент на оценката влиза във функционалните отговорности на 

институциите в здравеопазването и следва да бъде вменен в компетенциите на органите за 

медицинска експертиза, като същевременно бъде променен подходът и използваната методология. 

В тази връзка, отново настояваме индивидуалната оценка в частта на „здравословното състояние на 

човека с увреждане и свързаните с него функционални затруднения“ да се извършва изцяло на 

базата на Международната класификация на функционалността, уврежданията и здравето. Следва 

да бъдат официално приети и прилагани достъпните електронни модули на СЗО, които обвързват 

кодовете от Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със 

здравето (ICD) на СЗО за съответните заболявания, с и персонализирана оценка и верификация на 

функционалността, вида и степента на увреждания на отделните лица. В тази връзка, 

Международната класификация на функционалността, уврежданията и здравето следва да бъде 

реферирана в текста на чл. 26, т. 3, чл. 28 и чл. 29 на проекта на ЗХУ. Следва да бъдат 

регламентирани допълнителни изисквания към органите за медицинска експертиза, към 

методологията за оценка и формата на експертните решения на ТЕЛК. Предлагаме, също така, 

лицензираният превод на класификацията (ICF) и свързаните електронни модули, налични в МТСП 

и МЗ, да бъдат публикувани незабавно в Интернет за обществен достъп и консултиране преди 

тяхното официално приемане с акт на МС. Следва да бъде възложен незабавно превод на български 

език на придружаващите методологически и обучителни модули на СЗО, и стартирано обучение на 

органите за медицинска експертиза, отговорния персонал на дирекциите за социално подпомагане 

към АСП и АХУ. 

3. По Глава четвърта Подкрепа за социално приобщаване 

В условията на растящ дефицит на работна сила, преобладаващата част от българските 

работодатели възприемат хората с увреждания като значим човешки капитал, чиито знания и 

умения следва да бъдат оползотворени максимално и пълноценно от пазара на труда. Редица 

компании приемат и прилагат социално отговорни политики, насочени към различни каузи, към 

своите служители и обществото като цяло. Не са малко и работодателите, които изпитват 

икономически затруднения и полагат изключителни усилия да оцелеят на съответните пазарни 

ниши. Същевременно, реализирането на допълнителни социални ангажименти от страна на 

работодателите следва да бъде основано единствено върху доброволни начала, осигурено право 

на избор и ефективни механизми за насърчаване (данъчни облекчения и др. подходящи мерки, 

напр. закупуване на стоки, произведени от специализирани предприятия за хора с увреждания, 

каквито предложения БСК е отправяла многократно, и др.), а не чрез налагане на финансови 

задължения и санкции. 

В тази връзка, регламентираните в чл. 41, ал. 2 на проекта на ЗХУ, задължения за наемане на лица с 

увреждания, обвързани с „месечна компенсационна вноска“ за неизпълнение в размер на 30% от 

минималната работна заплата, дължима за неограничен период от време, при неясни условия, са 

категорично неприемливи. 

Предложените задължителни квоти игнорират, както браншовата специфика, икономически профил 

(дял на трудовите разходи, генерирана добавена стойност и др.) и размер на предприятията, така и 



особеностите на регионалните пазари на труда, различията в демографския профил на отделните 

населени места и общини и др. 

Налагането на квоти за заетост на лица с трайни увреждания е изключително неудачен подход, 

несъобразен с общото ниво на икономическо развитие и особености на пазара на труда. 

Изпълнението на новите квоти за заетост, в допълнение на вече съществуващите по чл. 315 от 

Кодекса на труда, е невъзможно в повечето икономически дейности и предприятия със 

специфични условия на труд и високо ниво на риск в работната среда, работа в нощен режим 

и на открито (напр., металургия, строителство и мн. др.). За тях се прилагат редица други 

нормативни изисквания, вкл. категоризация на труда в зависимост от условията на труд за 

значителна част от персонала (често над 90%) и за превенция - като намалено работно време, 

допълнителен отпуск, предпазна безплатна храна и др., поради което са крайно неподходящи за 

хора с увреждания. 

Изпълнението на предложените нови задължения в много от предприятията ще наложат 

освобождаване на персонал и назначаване на овакантените позиции или увеличаване на броя на 

длъжностните позиции свръх определената потребност при съответното равнище на 

производителност, организация на труда и натоварване на мощностите. 

При наемане на персонал за един работодател са от основно значение наличните способности, 

знания, умения, опит и квалификация на персонала, при едновременно поддържане на конкурентни 

позиции на съответния пазар и недопускане на дублиращи се функции и работни места. В тази 

връзка, не става ясно как се процедира при неявяване но кандидати – лица с уреждания, спрямо 

обявените свободни места със специфичен професионален профил и изисквани компетенции. 

В допълнение, когато се насочват лица за трудоустрояване при даден работодател задължително 

трябва да бъдат съобразени 2 условия: 

1. лицето да има необходимата квалификация и опит за съответното работно място; 

2. да има задължително медицинско заключение за здравна пригодност за съответната длъжност 

и конкретни медицински предписания относно характера на работата и условията на труд. 

Следва да се подчертае и необходимостта от промени в досегашната практика, когато се насочва 

едно лице за задължително трудоустрояване, да бъдат изброявани противопоказания, които са 

свързани освен с административни затруднения, а много често и с невъзможност да бъдат 

осигурени съответни условия от страна на работодателя. 

Остават неясни аргументите да бъдат определени най-високи квоти за предприятия с малоброен 

персонал, които имат най-ограничени възможности за адаптиране на работните места спрямо 

индивидуалните потребности на хората с увреждания. Спорна е и заложената прогресия, която на 

практика наказва увеличението на заетостта в предприятия с над 25 и с над 50 заети лица, видно от 

разпределението на квотите по чл. 41, ал. 2: 

 задължителна квота за назначаване на едно лице с трайно увреждане от работодател с 26 

работници и служители, т.е. 3,8% от средно списъчния състав, съответно - 2% от средно 

списъчния състав за работодател с 50 работници и служители; 

 две лица с трайно увреждане за работодател с 51 работници и служители – или 3,9% от 

средно списъчния състав; 

 2% от средно списъчния състав за работодатели с 99 или повече работници и служители. 

В тази връзка, категорично неверни са твърденията от представената оценка на въздействие (стр. 

50), че “Предлаганата нова уредба за защита на правата на хората с увреждания не е насочена 

директно към микро-, малките и средните предприятия. Същевременно се очаква новия закон 

да има положително въздействие върху тях…“. Напълно безотговорно е и твърдението на стр. 

54, че „няма да се създадат задължения от финансов характер за предприятията, които 

попаднат в обхвата на приложението на Закона.“ Нещо повече, липсва какъвто и да било опит 
да бъдат остойностени очакваните положителни и отрицателни ефекти от действието на 

предложените квоти и месечните компенсационни вноски при неизпълнение на задълженията. 



Досегашната практиката показва, че рестриктивният подход и прекомерна защита в трудовите 

отношения по същество възпира заетостта, води до укриване на информация при кандидатстване за 

работа или в хода на самия производствен процес, и излага на висок риск, както личната 

безопасност и здраве на наетите лица, така и работодателите по отношение на общата безопасност и 

тяхната наказателна и финансова отговорност. 

Настояваме също и за преосмисляне на концепцията за специализирания фонд „Заетост на хората 

с увреждания“, доколкото се предвижда основен източник на средства да бъдат да бъдат т. нар. 

месечни компенсационни вноски от работодателите, а предвиденият проектен принцип на 

разпределение на средствата не е в състояние да осигури пълно покритие на очакваните 

потребности. 

Предвидените регулярни глоби и имуществени санкции по чл. 103, ал. 1 за длъжностни лица при 

неизпълнение на изискванията на законопроекта, заедно с компенсационните такси при 

неизпълнение на предвидените квоти за заетост, отварят нови възможности за корумпиране на 

контролните органи, генерират допълнителни финансови и данъчни задължения за бизнеса, и в 

крайна сметка влошават значително стопанската и инвестиционна среда в страната. Тези позиции са 

изразени и от редица представители на браншови сдружения, както при проведените работни 

обсъждания, така и в официални позиции, изпратени до БСК. 

3. По предвидените преференциални режими за специализирани предприятия на хора с 

увреждания.  

Считаме, че предвидените насърчителни мерки и режими следва да бъдат разширени, като се отчита 

сравнително ниското ниво на заетост в тези предприятия, която вероятно не надхвърля 2 хил. души, 

при над 55 хил. души до 1989 г. 

Обръщаме внимание още веднъж, че прехвърлянето на проблеми от една група в обществото 

върху друга не ги решава, а противопоставя тези групи помежду им.  

 






























