
Приложение 

 

План за действие 

на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020) 

 
 

Стратеги-

ческа цел 

 

Оперативна  

цел  

 

Дейности Финансиране Срок  

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорна 

институция, 

партньори текущ целеви 

1. 

Определяне 

на отговорни 

органи за 

координация 

и мониторинг 

на 

прилагането 

на 

Конвенцията 

за правата на 

хората с 

увреждания 

1.1. Определяне 

на отговорни 

органи за 

координация и 

мониторинг на 

Конвенцията 

1.1.1. Създаване на 

междуведомствена 

работна група   

за определяне на 

отговорен орган за 

координация 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2016 г. Създадена  

междуведом-

ствена работна 

група 

и 

определен 

отговорен 

орган за 

координация 

0  една 

междуве-

домствена 

работна 

група 

и 

определен 

отговорен 

орган за 

координа-

ция 

 

 

МС 

МТСП,  

всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 

  1.1.2. Създаване на 

междуведомствена 

работна група   

за определяне на 

отговорен орган за  

мониторинг 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2016 г. Създадена  

междуведом-

ствена работна 

група 

 и определен 

отговорен 

орган за 

мониторинг 

 една 

междуве-

домствена 

работна 

група 

и 

определен 

отговорен 

орган за 

координа-

ция 

 

МС 

МТСП,  

всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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  1.1.3. Създаване на 

междуведомствена 

работна група за 

разработване на 

координационен 

механизъм  

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2017 г. Създадена 

междуведом-

ствена работна 

група и 

разработен 

механизъм за 

координация 

0  една 

междуве-

домствена 

работна 

група 

Определеният орган, 

всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  1.1.4. Създаване на 

междуведомствена 

работна група за 

разработване на 

механизъм за 

мониторинг 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или  други 

източници на 

финансиране 

2017 г. Създадена 

работна група 

и разработен 

механизъм за 

мониторинг 

0 една 

междуве-

домствена 

работна 

група 

Определеният орган, 

всички ресорни 

министерства, 

национално  

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  1.1.5. Изготвяне на 

законодателни 

промени във връзка с 

определянето на 

отговорни органи за 

координация и 

мониторинг на 

Конвенцията 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2020 г. 

 

Законодателни 

промени 

0 една 

законо-

дателна 

промяна 

Определените 

отговорни органи за 

координация и 

мониторинг, 

всички ресорни 

министерства, 

национално  

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 1.2. Определяне 

на отговорен 

орган за 

извършване на  

независим  

мониторинг по 

чл. 33.2 от 

Конвенцията 

1.2.1. Създаване на 

междуведомствена 

работна група  

за определяне на 

отговорен орган за 

независим 

мониторинг 

В рамките на 

държавния 

бюджет   

2016 г. Сформирана 

работна група 

и определен 

орган  за 

независим 

мониторинг  

 

0 една 

междуве-

домствена 

работна 

група 

МС, 

КЗД,  

Омбудсманът на 

Република България, 

МТСП,  

АХУ  

всички ресорни 

министерства, 

национално  

представителни 

организации на и за 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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хора с увреждания 

  1.2.2. Създаване на 

междуведомствена 

работна група за 

разработване на 

механизъм за 

независим 

мониторинг 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или  други 

източници на 

финансиране 

2017 г. Сформирана 

работна група 

и разработен 

механизъм за 

независим 

мониторинг 

0 една 

междуве-

домствена 

работна 

група 

Определеният орган, 

всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  1.2.3.  Изготвяне на 

законодателни 

промени във връзка с 

определянето на 

органа за извършване 

на независим 

мониторинг по чл.33.2 

от Конвенцията 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2020 г. 

 

Изготвени  

законодателни 

промени 

0 една 

междуведо

мствена 

работна 

група 

Определеният орган, 

всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

2. Формиране 

на експертна 

група за 

координиране 

изпълнението 

на плана за 

действие 

2.1. Създаване 

на експертна 

група за 

координиране 

изпълнението 

на плана 

2.1.1. Събиране на 

номинации от 

отговорните 

институции за участие 

в експертна група за 

координиране  

изпълнението на 

плана 

В рамките на 

държавния 

бюджет и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

Юли -

август 

2015 г. 

Сформирана  

експертна 

група за 

координиране 

изпълнението 

на плана за 

действие, и 

издадена 

заповед 

0 една 

издадена 

заповед за 

сформира-

не на 

експертна 

група 

МТСП, 

всички ресорни 

министерства, 

КЗД,  

Омбудсманът на 

Република България, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  2.1.2. Разработване и 

приемане на правила 

за работа на 

експертната група за 

координиране 

изпълнението на 

плана за действие 

 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

Октом-

ври  

2015 г. 

Приемане на 

правилата от 

групата  

0 едни 

приети 

правила 

Експертна група за 

координация, 

МТСП 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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  2.1.3. Изготвяне на 

годишен доклад за 

дейността на 

експертната група за 

координация 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

Постоя-

нен  

Приет 

годишен 

доклад  

0 5 доклада Експертна група за 

координация, 

МТСП 

3. Изработва-

не на концеп-

ции за 

промени в 

нормативната 

уредба 

3.1. Изработва-

не на концеп-

ция за промени 

в нормативната 

уредба 

3.1.1. Създаване на 

експертни работни 

групи по ресори и 

изготвяне на 

концепции 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или  други 

източници на 

финансиране 

Постоя-

нен 

Изготвени и 

одобрени 

концепции  

0 Брой 

приети и 

одобрени  

концепции 

Всички министерства 

  3.1.2. Концепция във 

връзка прилагане на 

чл. 6 –  жени с 

увреждания 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

МТСП, 

АХУ, АСП, 

всички министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  3.1.3. Концепция  във 

връзка с прилагане на 

чл. 9 –  достъпност: 

 достъпност на 

архитектурна среда, 

включваща 

предложения за 

въвеждане на 

критерии и стандарти 

за универсален дизайн 

в архитектурната 

среда. 

Бележка по т. 3.1.3.  

„Универсален дизайн 

не се прилага за 

обекти – недвижими 

културни ценности, 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

МРРБ, 

всички ресорни 

министерства 

АХУ, 

НСОРБ, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания, 

национално 

представителните 

организации на 

работодателите и 

национално 

представителните 

организации на 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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за които следва да се 

изготвят 

индивидуални 

проекти“  

работниците и 

служителите 
 

  3.1.4. Концепция  във  

връзка с прилагане на  

чл. 9 –  достъпност : 

 достъпност на 

транспорта, 

транспортни услуги 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/или други 

източници на 

финансиране 

2016 г. Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

МТИТС, 

НСОРБ, 

Столична община, 

национално 

представителните 

организации на и за 

хора с увреждания, 

национално 

представителните 

организации на 

работодателите и 

национално 

представителните 

организации на 

работниците и 

служителите 

  3.1.5. Концепция  във 

връзка с прилагане на 

чл. 13 –  достъп до 

правосъдие 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2018 г. Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

МП, 

национално 

представителните 

организации на и за 

хора с увреждания 

 

  3.1.6. Концепция  във 

връзка с прилагане на 

чл. 20 – лична 

мобилност 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

 

 

2017 г. Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

МЗ,  

НЗОК, 

МТСП, 

АХУ, 

кметове на общини 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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  3.1.7.  Концепция  във  

връзка с прилагане на 

чл. 23 – уважение към 

дома и семейството 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2018 г. Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

МП, 

ДАЗД , 

АСП, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  3.1.8.  Концепция  във  

връзка с прилагане на 

чл. 25   – 

здравеопазване, чл. 26  

–  абилитация и 

рехабилитация 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2017 г. Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

МЗ, 

НЗОК, 

НОИ, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  3.1.9. Концепция  във 

връзка с прилагане на 

чл. 29  – участие в 

политическия и 

обществения живот  

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

МП,  

МТСП, 

Централна 

избирателната 

комисия, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  3.1.10. Концепция  

във връзка с 

прилагане на чл. 31  – 

статистика и събиране 

на данни  

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Изготвена и 

одобрена 

концепция 

0 една 

концепция 

НСИ, 

НОИ, АХУ, НЦОЗА, 

МТСП 

всички ресорни 

министерства 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 

 

 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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  3.1.11. Единна 

методика  за 

осъществяване на 

международното 

сътрудничество, във 

връзка с прилагане на 

чл. 32  – 

международно 

сътрудничество 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Изготвена и 

одобрена 

методика 

0 една 

методика 

МВнР, всички 

ресорни 

министерства, 

КЗД,  

Омбудсманът на 

Република България, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

НСОРБ 

4. Извършване 

на промени в 

нормативната 

уредба 

 

4. Изготвяне на 

проекти на 

нормативни 

актове по 

ресорни 

министерства 

4. Подготовка на 

проекти на 

нормативни актове по 

ресорни министерства 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

Постоя-

нен 

Промени в 

нормативната 

уредба 

0 Брой 

промени в 

нормативн

ата уредба 

Всички ресорни 

министерства, 

КЗД,  

Омбудсманът на 

Република България, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

4.1. 

Нормативно 

регламентиране 

на прилагането 

на чл. 24 –

Образование  

 

4.1.1. 

 Повишаване 

ролята на 

детската 

градина и 

училището за 

осъществяване 

на включващо 

обучение 

 

4.1.1. Дефиниране на 

ролята на детската 

градина и училището 

за осъществяване на 

включващото 

обучение. 

Осигуряване на 

подкрепящата среда 

за обучението на 

децата и учениците 

със специални 

образователни 

потребности и на 

екипната работа на 

специалистите – 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Промени в 

нормативната 

уредба. 

Осигурена 

подкрепя-

ща среда в 

детски 

градини и 

училища 

(брой) 

 

Брой 

детски 

градини и 

училища с 

осигурени 

специали-

сти за под-

крепа на 

децата и 

учениците 

със спе-

циални 

образо-

вателни 

потре-

МОН, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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развиване на 

включваща култура, 

включваща политика 

и включващи 

практики 

бности 

 4.1.2. 

Поставяне на 

изисквания към 

условията на 

училищната 

среда за децата 

и учениците с 

различни 

увреждания и 

затруднения 

4.1.2. Определяне на 

изискванията към 

условията на училищ-

ната среда. 

Модифициране и 

адаптиране на учили-

щната среда съобраз-

но индивидуалните 

особености и потреб-

ностите на децата и 

учениците 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Промени в 

нормативната 

уредба 

Улеснено 

адаптира-

не към 

училищна

та среда 

Наредба/ 

стандарт 

МОН, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.1.3. 

Определяне на 

специфични 

изисквания към 

учебния процес 

във връзка с 

обучението на 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности 

4.1.3. Разработване на 

специфичните 

изисквания към 

учебния процес: 

учебни програми,  

учебници и учебни 

помагала, специални 

технически средства, 

съвременни подходи в 

обучението 

В рамките на 
държавния 

бюджет 

и/или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Разработени 

специфични 

изисквания 

Подобрена 

подкрепя-

ща среда 

Наредби / 

стандарти 

МОН, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

4.2. 

Въвеждане на 

жестовия 

език 

4.2.1. 
Осигуряване на 

финансиране за 

изследване на 

жестовия език 

 

4.2.1. Проекти за 

изследване на 

жестовия език 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Разработени 

проекти за 

изследване на 

жестовия език 

Лингви-

стично 

описание 

и 

допълване 

на жестове 

 

 

Брой 

проведени 

изследва-

ния 

 

МОН, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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 4.2.2. 

Признаване и 

популяризиране 

на българския 

жестов език  

като езикова 

система 

4.2.2. Осигуряване на 

обучителни модули 

по жестов език 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Осигурени 

обучителни 

модули по 

жестов език 

 

Български 

жестов 

език - 

признат 

като 

езикова 

система 

 МОН, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.2.3. Законово 

регулиране на 

разходите за 

преводи на 

български 

жестов език, за 

обучителни 

модули на 

интерпретатори 

за сляпо-глухи, 

за обучение на 

учители на деца 

с увреден слух, 

за преводачески 

и интерпрета-

торски услуги, 

за интерпрета-

тори по алтер-

нативни методи 

за комуникация 

на сляпо-глухи,  

за технически 

комуникацион-

ни средства 

 

 

 

4.2.3. Осигуряване на 

преводачески услуги 

и технически 

комуникационни  

средства според 

потребностите на 

хората с увреден слух 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет   и/ 

или  други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Осигурени 

преводачески 

услуги и 

технически 

комуника-

ционни  

средства 

Постигна-

ти добри 

възможно-

сти за 

упражня-

ване на 

своите 

права, 

свободно 

изразяване 

на себе си 

и своето 

мнение и 

достъп до 

информа-

ция  и 

комуника-

ция чрез 

жестов 

език 

 

Брой 

обучителн

и модули  

 

МОН, 

всички ресорни 

министерства,  

общините,  

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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 4.2.4. 

Въвежадане на 

български 

жестов език 

като език и 

калкираща 

жестова реч в 

специалните 

училища 

 

 

4.2.4. Създаване на 

условия в 

образователната 

система за 

използването на 

различни средства за 

преподаване 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Създадени  

условия в 

образовател-

ната система 

за използване-

то на различни 

средства за 

преподаване 

Постигна-

ти добри 

възможно-

сти за 

гаранти-

ране на 

достъп до 

учебното 

съдържа-

ние, съоб-

разено с 

езиковите 

и комуни-

кативни 

потребно-

сти на уче-

ниците 

Брой 

училища с 

постигна-

ти добри 

възможно-

сти в 

използва-

нето на 

жестовия 

език 

 

МОН, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.2.5.  

Включване на 

специалисти с 

увреден слух 

като учители 

или 

възпитатели в 

специалните 

училища 

4.2.5. Създаване на 

условия в 

образователната 

система за 

използването на 

българския жестов 

език 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2020 г. Създадени 

условия в 

образователна

та система за 

използването 

на  българския 

жестов език 

Включва-

не на 

български 

жестов 

език  в 

образова-

телния 

процес 

 

Наредба/ 

стандарт 

 

МОН, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.2.6. 

Подобряване на 

условията при 

обучението на 

студенти с 

увреден слух 

 

4.2.6. 

Предоставяне на 

информация чрез 

текст, аудио- и 

видеозапис с жестов 

превод и осигуряване 

на преводач 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2020 г.  Предоставена 

информация 

чрез текст, 

аудио- и 

видеозапис с 

жестов превод 

и осигуряване 

на преводач 

Постигане 

на добри 

възможно-

сти за 

обучение-

то на 

студентите 

с увреден 

слух 

Брой 

висши 

училища с 

предоста-

вени 

добри 

възможно-

сти за 

обучение 

МОН, 

университетите, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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на 

студенти с 

увреден 

слух 

4.3. 

Изготвяне и 

приемане на 

промени в 

изпълнение 

на 

концепцията 

по чл. 19 

4.3.1. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по 

чл. 19 - 

независим 

живот и 

включване в 

общността, по 

буква „б“ 

4.3.1. Изготвяне и 

приемане на 

Законопроект за 

изменение и 

допълнение на Закона 

за социално 

подпомагане 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2015 г. Промени в 

нормативната 

уредба 

1 Приет 

Законо-

проект за 

изменение 

и допълне-

ние на 

Закона за 

социално 

подпома-

гане 

МТСП, 

АСП,  

ДАЗД, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания. 

  4.3.2. Разработване на 

проект на Закон за 

социалните услуги 

 2016 г. Промени в 

нормативната 

уредба 

0 Eдин 

приет 

специален 

закон за 

социални-

те услуги 

МТСП, 

АСП,  

ДАЗД, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

4.4. 

Изготвяне на 

нормативни 

промени в 

изпълнение 

на 

заложеното в 

приетите 

концепции, 

както следва 

по членове: 

4.4.1. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по 

чл. 1– цел,   

и концепцията 

по чл. 2 – 

определения 

 

4.4.1. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията по  

чл. 1 – цел,  

и концепцията по  

чл. 2 – определения 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

0 Изготвени 

и приети 

норма-

тивни 

промени 

Всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.2. Изготвяне 

и приемане на 

4.4.2. Изготвени 

предложения и приети 

В рамките на 

държавния 

2020 г. Предложени и 

приети 

0 Изготвени 

и приети 

МРРБ, 

МТИТС, 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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промени в 

изпълнение на 

концепцията по 

чл. 9 – 

достъпност 

 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

норма-

тивни 

промени 

всички компетентни 

министерства, 

НСОРБ, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.3. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по 

чл. 11 - рискови 

ситуации и 

хуманитарни 

бедствия 

4.4.3. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2017 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

0 Изготвени 

и приети 

норма-

тивни 

промени 

МВР, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.4. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по  

чл.12 – 

равнопоставе-

ност пред 

закона 

4.4.4. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2017 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

0 Изготвени 

и приети 

норма-

тивни 

промени 

МП, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.5. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по  

чл. 13  - достъп 

да правосъдие  

4.4.5. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

0 Изготвени 

и приети 

норма-

тивни 

промени 

МП, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.6. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

4.4.6. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

2017 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

0 Изготвени 

и приети 

норма-

МВР, 

национално 

представителни 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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изпълнение на 

концепцията по  

чл. 14 -  

свобода и 

сигурност на 

личността 

в изпълнение на 

концепцията 

или други 

източници на 

финансиране 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

тивни 

промени 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.7. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по  

чл. 18 -  

свобода на 

придвижването 

и национал-

ността 

4.4.7. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2018 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

0 Изготвени 

и приети 

норма-

тивни 

промени 

МВР, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.8. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по  

чл.19, т. „в“  

независим 

живот и 

включване в 

общността 

- достъпност на 

административ-

ните услуги  

4.4.8. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията. 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране. 

2020 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

0 Изготвени 

и приети 

нормативн

и промени 

Всички ресорни 

министерства, 

МТСП, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания- 

 4.4.9. Изготвяне 

и приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по  

чл. 27 - работа 

4.4.9.1. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията: 

- въвеждане на 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

0 Норма-

тивни 

промени 

МТСП, 

АЗ, 

АХУ, 

ИАГИТ, 

национално 

представителни 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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и заетост механизми за 

стимулиране формите 

на заетост в обичайна, 

специализирана, 

защитена среда; 

- въвеждане на 

методологията за 

подкрепена заетост 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.10. 

Изготвяне и 

приемане на 

промени в 

изпълнение на 

концепцията по   

чл. 30 - участие 

в културния 

живот, почивка, 

свободно време 

и спорт 

4.4.10. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията по чл. 30 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени в 

изпълнение на 

концепцията 

0 Норма-

тивни 

промени 

МК,  

ММС,  

МОН, 

МТ, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.11. 

Изготвяне на 

проект на нов  

Закон за хората 

с увреждания в 

контекста на 

Конвенцията за 

правата на 

хората с 

увреждания 

4.4.11. Изготвено 

предложение за нов 

Закон за хората с 

увреждания в 

контекста на 

Конвенцията 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Предложен  

нов Закон за 

хората с 

увреждания 

0 един закон МТСП,  

ВРБ към МТСП, 

всички ресорни 

министерства, 

КЗД,  

Омбудсманът на 

Република България, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

 4.4.12.  
Изготвяне и 

приемане на 

промени в 

изпълнение на 

4.4.12. Изготвени 

предложения и приети 

нормативни промени 

в изпълнение на 

концепцията по чл. 30 

В рамките на 

държавния 

бюджет  и/ 

или други 

източници на 

2020 г. Предложени и 

приети 

нормативни 

промени  

1  Норма-

тивни 

промени 

МОН, 

всички ресорни 

министерства, 

общини 

в партньорство с  



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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концепцията по 

чл. 21 - свобода 

на изразяване и 

на мнение, 

свобода на 

достъп до 

информация 

финансиране национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

5. Ратифици-

ране на 

Допълнител-

ния протокол  

към 

Конвенцията 

за правата на 

хората с 

увреждания 

5. Ратифици-

ране на 

Допълнителния 

протокол към 

Конвенцията за 

правата на 

хората с 

увреждания 

5.1.Приемане на 

официален превод на 

Допълнителния 

протокол към 

Конвенцията за 

правата на хората с 

увреждания 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2017 г. Предложен и 

приет 

официален 

превод 

0 един 

официален 

превод 

МТСП, 

МП, 

МВнР, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  5.2. Ратифициране на 

Допълнителния 

протокол към 

Конвенцията за 

правата на хората с 

увреждания 

 2020 г. Предложен и 

приет Закон за  

ратификация 

на Допълни-

телния 

протокол 

0 един закон 

за ратифи-

кация на 

Допълни-

телния 

протокол 

НС, 

МС 

6. Прилагане  

на чл. 8  от 

Конвенцията 

 – повишаване 

на 

общественото 

съзнание и 

промяна на 

нагласите по 

правата на 

хората с 

увреждания 

 

6.1. Популяри-

зиране на 

Конвенцията за 

правата на 

хората с 

увреждания 

сред 

обществото 

6.1.1. Прилагане на 

разработената 

комуникационна 

стратегия за промяна 

на обществените 

нагласи към хората с 

увреждания 

 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Промени в 

обществените 

нагласи 

спрямо хората 

с увреждания 

и нагласите на 

самите хора с 

увреждания 

0 Реализи-

рана 

комуника-

ционна 

стратегия 

Всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания, 

КЗД,  

Омбудсманът на 

Република България, 

медии 

 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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  6.1.2. Организиране и 

провеждане на 

национална кръгла 

маса за Конвенцията 

за правата на хората с 

увреждания 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г.  Повишаване 

на обществе-

ното съзнание 

и промяна на  

нагласите 

спрямо хората 

с увреждания 

0 Брой 

проведени 

национал-

ни кръгли 

маси 

Всички ресорни 

министерства, 

Комисия за защита от 

дискриминация, 

Омбудсманът на 

Република България, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  6.1.3. Организиране 

и провеждане на 

национална 

конференция за 

Конвенцията за 

правата на хората с 

увреждания 

В рамките на 

държавния 

бюджет и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Повишаване 

на обществе-

ното съзнание 

и промяна на  

нагласите 

спрямо хората 

с увреждания 

0 Брой 

проведени 

национал-

ни конфе-

ренции 

МТСП, 

МП, 

МВнР, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

  6.1.4. Представяне на 

годишните доклади 

по изпълнението на 

настоящия план пред 

НСИХУ 

В рамките на 

държавния 

бюджет и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Запознаване 

на членовете 

на НСИХУ с 

изпълнението 

на плана за 

действие 

0 5 предста-

вени 

доклади 

МТСП, 

Експертна група за 

координация по 

стратегическа цел 2 

 6.2. Повишава-

не на капаците-

та на служи-

телите на 

различните 

администрации,  
национално 

представителни 

организации на 

и за хора с 

увреждания, 

работодатели и 

6.2.1. Организиране и 

провеждане на 

семинари за 

служители на 

различните държавни 

и общински 

администрации, 

работодатели и др., 

включително и на 

специалистите от 

човешки ресурси 

В рамките на 

бюджета и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Повишаване 

на капацитета 

и повишаване 

на 

общественото 

съзнание и 

промяна на 

нагласите по 

правата на 

хората с 

увреждания 

0  Брой 

проведени 

семинари 

Всички ресорни 

министерства, 

второстепенни 

разпоредители с 

бюджет, 

НСОРБ, 

национално 

представителните 

организации на и за 

хора с увреждания, 

национално 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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др. относно 

разпоредбите 

на Конвенцията 

 представителните 

организации на 

работодателите и 

национално 

представителните 

организации на 

работниците и 

служителите 

  6.2.2. Организиране и 

провеждане на 

семинари за членове 

на   организации на и 

за хора с увреждания 

и др.  

В рамките на 

собствения 

бюджет и/ 

или други 

източници на 

финансиране 

2020 г. Повишаване 

на капацитета 

на хората с 

увреждания  

и нагласите на 

самите хора с 

увреждания 

 Брой 

проведени 

семинари 

 

Всички ресорни 

министерства, 

второстепенни 

разпоредители с 

бюджет, 

НСОРБ, 

национално 

представителните 

организации на и за 

хора с увреждания, 

национално 

представителните 

организации на 

работодателите и 

национално 

представителните 

организации на 

работниците и 

служителите 

7. Защита на 

първия 

доклад пред 

Комитета на 

ООН за 

правата на 

хората с 

7. Събиране на 

актуална 

информация  от 

ресорните 

министерства 

по прилагане на 

Конвенцията 

7.1. Събиране на 

допълнителна 

информация по 

прилагане на 

Конвенцията 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2020 г. Участие в 

подготовката и 

защитата на 

националния 

доклад по 

прилагане на 

Конвенцията 

0 един 

доклад 

МТСП,  

МВнР, 

всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 



 

 

1. Концепциите се изготвят от работна група, сформирана от първата от посочените отговорни институции, одобрява се от Министерския съвет след съгласуване с НСИХУ, а по чл. 9 (достъпност) - и с 

НСОРБ.   
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увреждания хора с увреждания 

  7.2. Обобщаване на 

информацията от 

периодичните 

доклади по 

изпълнението на 

Плана за действие  

В рамките на 

държавния 

бюджет 

2020 г. Изготвен 

обобщителен 

доклад 

0 един 

доклад 

МТСП,  

МВнР, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания 

8. Изготвяне 

на 

дългосрочна 

национална 

стратегия за 

хората с 

увреждания в 

контекста на 

Конвенцията 

за правата на 

хората с 

увреждания 

8. Обобщаване 

на резултатите 

от изготвените 

концепции за 

промени в 

нормативната 

уредба за 

правата на 

хората с 

увреждания и 

разработване на 

дългосрочна 

национална 

стратегия   

8.1. Изготвяне на 

обобщен доклад за 

резултатите от 

изготвените 

концепции за промени 

в нормативната 

уредба 

 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

 и/ или други 

източници на 

финансиране 

2015 г. Изготвен 

доклад-анализ 

0 един 

доклад 

МТСП, 

всички ресорни 

министерства, 

национално 

представителни 

организации на и за 

хора с увреждания, 

КЗД,  

Омбудсманът на 

Република България, 

национално 

представителните 

организации на 

работодателите и 

национално 

представителните 

организации на 

работниците и 

служителите 

 

  8.2. Изготвяне на 

дългосрочна 

национална  

стратегия за хората  

с увреждания 

В рамките на 

държавния 

бюджет   

и/ или други 

източници на 

финансиране 

2016 г. Изготвена 

дългосрочна 

стратегия за 

правата на 

хората с 

увреждания 

0 една 

дълго-

срочна 

национал-

на 

стратегия 

за хората с 

уврежда-

ния 


