
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – ЯМБОЛ 

 

Протокол № 1 

от 10 Септември 2020 г. 
  

Днес, 10 септември 2020 г. се състоя заседание на Областен съвет за хора с 

увреждания – Ямбол. На заседанието присъстваха повече от половината от членовете 

на Областния съвет за хора с увреждания (приложен присъствен лист). Заседанието 

премина при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД : 

    
1. Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Областния съвет за хората с увреждания в област Ямбол. 

2. Представяне на новостите в закона за хората с увреждания и новостите в 

Правилника по прилагане на Закона за социалните услуги. (докладва Атанаска Бонева – 

представител на Национален алианс за социална отговорност за област Ямбол). 

3. Други. 

 

 

Заседанието бе открито и водено от Стойка Димитрова – заместник областен 

управител и председател на Областен съвет за хора с увреждания - Ямбол.  

 

По т.1 от дневния ред:  
 Стойка Димитрова обясни, че съгласно разпоредбата на чл.19 от Закона за 

хората с увреждания за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания, 

областните управители създават областни съвети. Областните съвети съдействат и 

подпомагат областните управители при осъществяване, анализиране, разработване на 

стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в 

областта на правата на хората с увреждания на областно ниво. 

 В състава на областните съвети се включват представители на областната и 

общинската администрация, на териториалните органи на изпълнителната власт, на 

национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално 

представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, 

юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, 

както и други заинтересовани лица, работещи в областта на правата на хората с 

увреждания. Има заповед №  РД – 01 – 00081 от 03.06.2020 г. на областния управител 

на област Ямбол за определяне поименния състав на Съвета.  

Стойка Димитрова подчерта, че заедно с поканата за свикване на заседание, на 

членовете на Съвета е бил изпратен Проект на Правилник за организацията и дейността 

на Областен съвет за хора с увреждания в област Ямбол. В рамките на посочения срок - 

02.09.2020 г. не са постъпили предложения относно изменения и допълнения на 

Проекта на Правилника за организацията и дейността на Областен съвет за хора с 

увреждания в област Ямбол. Дадена бе думата на членовете на Съвета за мнения 

относно Проекта на Правилника. 

 

След проведените разисквания Областният съвет за хора с увреждания Ямбол 

гласува и единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Областен съвет за 

хора с увреждания в област Ямбол. 



 

По т.2 от дневния ред:  
 

Атанаска Бонева – представител на Национален алианс за социална отговорност 

за област Ямбол представи доклад относно новостите в закона за хората с увреждания и 

новостите в Правилника по прилагане на Закона за социалните услуги.  

Атанаска Бонева обясни относно Закона за хората с увреждания, че предстои 

качването на поредните промени на сайта за обществени консултации.  Предстоят 

промени в чл. 10 ал.1 т. 4 и 5 относно реда и начина за снабдяване с медицински 

изделия и помощни средства. На 3 септември 2020 г. на последното заседание на 

работната група относно промените и считано от 01.01.2021 г. промените ще влязат в 

сила, които касаят начина, по който ще се поеме от Здравната каса. 

Атанаска Бонева подчерта, че Законът за социалните услуги вече е факт. В 

момента тече процес по разписването на подзаконовата нормативна уредба, а именно 

Правилник за неговото приложение, Наредба за планиране на социалните услуги, 

Наредба за стандартите за заплащане на труда на работещите в сферата на социалните 

услуги, Наредба за качеството на социални услуги и Тарифата за такси. 

Проектът на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за 

социалните услуги е публикуван в Портала за обществени консултации на 

Министерски съвет. До 24 септември 2020 г. всеки може да изрази своето мнение и 

коментари по текстовете. Много важен акцент е мястото и желанието на потребителите 

за ползване на социалните услуги, имаме вече друга философия.  

Наредбата за планирането на социалните услуги е в процес на разработване. В 

нея ще се определят критериите, редът и условията за разработване от общините на 

анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво; редът за 

разработване и актуализация на Националната карта на социалните услуги; редът за 

осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване на национално, областно 

и общинско ниво при разработването на Националната карта на социалните услуги. 

Атанаска Бонева изтъкна, че ри Наредбата за планиране на социалните услуги е важно 

да се отбележи мястото и ангажиментите на областните управители, при разписването 

на анализите и картите за социални услуги, за трите вида социални услуги според 

районирането при потребители – социални услуги на общинско ниво, социални услуги 

на областно ниво, обслужващо потребители от общините на областта и услуги, 

обслужващи в национален обхват.  Тя посочи, че предстои сериозна работа и 

ангажираност на страните в процеса, тъй като за първи път ще се обособи нормативна 

уредба, касаеща социалните услуги, начина и реда за ползването, ангажиментите и 

отговорностите на всички страни в процеса. 

Милена Янъкова - директор на Регионална дирекция за Социално подпомагане 

Ямбол обясни, че се изготвя областен анализ на социалните услуги в област Ямбол, 

който ще е готов до края на месец септември 2020 г., за де е в помощ на общините в 

процеса на планиране на социалните услуги. Призова членовете на Областния съвет за 

хора с увреждания да се запознаят с нормативната уредба в социалната сфера, 

публикувана в портала за обществени консултации и да се включат в нейното 

обсъждане. 

Генка Киркова – Дирекция Бюро по труда Ямбол представи справка за броя и 

структурата на регистрираните безработни лица с трайни увреждания в ДБТ Ямбол. 

Ново регистрираните лица с трайни увреждания през 2020 г. са 136. Към 09.09.2020 г. с 

активна регистрация в ДБТ Ямбол са 153 лица с намалена работоспособност. По 

общини броят им е: община Ямбол – 102 лица; община Тунджа – 37 лица; община 

Стралджа – 14 лица. Структурата им по образование е: с начално и по-ниско 

образование – 9.5 %; с основно – 19.0 %; със средно образование – 50.3 %; с висше 

образование – 15.0 %. По отношение на процента намалена работоспособност 

структурата на регистрираните в ДБТ безработни лица е: с намалена работоспособност 



до 50 % - делът на лицата е 15.7 % (24 лица); от 50 до 70 % - 52.3 % (80 лица); от 70 до 

90 % - 24.2 % (37 лица); над 90 % - 7.8 % (12 лица). През 2020 г. са постъпили на работа 

59 лица с намалена работоспособност. Включените в обучения са 6 лица, а броят на 

лицата с намалена работоспособност, включени в дейности по професионално 

ориентиране е 10. 

Мария Маджарова – председател на СРС на КТ Подкрепа – Ямбол предложи на 

заседанията на Областния съвет за хора с увреждания да присъстват и представители на 

хората с увреждания, които да кажат какви са техните проблеми и как виждат тяхното 

решаване. 

На заседанието на Областния съвет за хора с увреждания присъстваха и двама 

общественици, които взеха отношение по дискутираните теми: Неда Карска – подчерта, 

че адмирира труда на членовете на Областния съвет за хора с увреждания, които не 

получават възнаграждение за участието си в заседанията. Посочи, че е нужна по-голяма 

информираност за хората с увреждания, защото те нямат достъп до програмите, 

мерките, инициативите и дейностите, които ги касаят. Смята, че е много важно да се 

работи в посока – предоставяне на повече информация до тези хора. Иван Карцъков – 

наблегна, че е много важно да се изгради достъпна среда за хората с увреждания до 

обществените сгради, като пример посочи липсата на достъп до сградата на Пощата. 

Изказа мнение, относно работата на ТЕЛК комисиите, че сроковете не се спазват и 

решенията се бавят.  

Таня Бончева – изпълнителен директор на ИСА Ямбол и представител на 

Служба по трудова медицина изтъкна, че лица с намалена работоспособност, с ТЕЛК 

кандидатстват често за работа, която на практика не могат да извършват. Посочи, че са 

малко програмите, които подпомагат работодателите да наемат на работа хора с 

увреждания; необходими са повече стимули за работодателите за наемане на хора с 

увреждания.  

Стойка Димитрова посочи, че една от целите на Областния съвет за хора с 

увреждания е да се изкара тази целева група от социалната изолация, да се помогне на 

хората с увреждания да намерят по-лесно своето място в обществото. Областният съвет 

да балансира в отношенията между институциите и хората в неравностойно положение. 

 

 

 

 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:                 (П) 

 

              /СТОЙКА ДИМИТРОВА/ 

 

 

 

 

Технически секретар:  (П) 

   (Галя Павлова) 

 


