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УВОД 
 

„Най-доброто време да засадиш дърво е преди 20 години. Следващият най-добър 

момент е днес.“ 

Източна мъдрост 

 

Да, точно днес и всеки ден нашите решения определят бъдещето. Всички хора на 

планетата сме свързани в система, в която нашата взаимосвързаност, дори и да не 

осъзнаваме винаги, води до последствия, които често са нашето наследство към 

поколенията. 

 

От нас зависи какво ще оставим като отношения, съпричастност, норми за 

справедливост, отговорно поведение и практика, които да бъдат надграждани. 

 

Част от света са хорат с интелектуални затруднения и психични разстройства - повече 

или по-малко „видими“ и разбирани от нас – „нормалните“. 

 

 Възможно е тези термини да бъдат изменени като поредните стигматизиращи думи, но 

ние вярваме, че стигмата не зависи от тях – думите, а от нашето възприятие за 

действителността. И ако ние уважаваме правото им на живот, правото на радост, правото 

им на развитие, и правото на труд, това неминуемо ще се отрази благоприятно – пряко 

или косвено, осъзнато или не – върху всички. 

 

Ние, от „БГ Региони“, в съответствие с целите на проекта, имаме за задача, която считаме 

за мисия, да покажем, как тези хора могат да бъдат позитивна част от нашата социлна и 

икономическа система и че всеки работодател може да помисли и да вземе възможно 

най-доброто решение по разкриване и адаптация на работни места за лицата с психични 

разстройства и интелектуални затруднения. 

 

Надяваме се,  този наръчник, да бъде добра отправна точка, да бъде полезен и използваем 

на практика! 
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Термини, определения и съкращения 

 

Психични разстройства – наричани още „психични заболявания“, са поведенчески или 

умствени състояния, които предизвикват съществени страдания и непълноценност на 

функционирането на личността. Тези състояния може да са трайни, периодично 

повтарящи се или еднократни. 

 

Интелектуални затруднения – вродена или придобита в периода на развитие задръжка 

и непълно развитие на психиката, която се проявява с нарушение на интелекта и води до 

социална дезадаптация. Проявява се най-вече по отношение на разума, но също по 

отношение на емоциите, волята, речта и двигателните умения.    

 

Хора с увреждания – лица, с физическа, психическа, интелектуална и сетивна 

недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжващата ги среда, би могла да 

възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот. (ЗХУ) 

 

Хора с трайни увреждания – лица с с трайна физическа, психическа, интелектуална и 

сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла 

да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на 

които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на 

трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто. (ЗХУ) 

 

Трайно намалена работоспособност -  състояние, при което поради хронично 

травматично или нетравматично увреждане (болест) лицето е с ограничена 

работоспособност във връзка с траен функционален дефицит на съответен увреден орган 

или система (Закон за здравето). 

 

Социално предприятие, съгласно ЗППСИ е предприятие, което независимо от 

правноорганизационната си форма има за предмет на дейност производство на стоки или 

предоставяне на услуги, като съчетава икономически резултати със социални цели,  
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постига измерима, положителна социална добавена стойност, управлява се прозрачно с 

участието на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски 

решения, осъществява своята икономическа дейност, като част от средносписъчния брой 

на персонала (не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от наетите в предприятието към датата на 

възникването на трудовото правоотношение ) са лица по чл. 7, т. 41 и/или като печалбата 

преимуществено се разходва за осъществяване на социална дейност и/или социална цел 

съгласно учредителния договор или устав. 

 

Защитена заетост – реализира се в създаден за целта Център за защитена заетост към 

специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра 

по чл. 83, ал.1 от ЗХУ, и към трудово-лечебни бази, като тяхното финансиране се 

осъществява със средства на държавния бюджет на проектен принцип по условия и 

механизъм, уредени в методика, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за 

хората с увреждания (чл. 44 от Правилник за прилагане на Закон за хората с увреждания).  

 

Център за защитена заетост е механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с 

множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални 

затруднения с цел осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност, 

платена работа и предоставяне на персонални подкрепящи услуги съгласно чл. 52 от 

Закона за хората с увреждания.  

 

 

 

 

                                                 
1 а) хора с трайни увреждания; (В това число влизат лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения.) 

б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за 

прилагането му; 

в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит; 

г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването им; 

д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда"; 

е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца; 

ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, ако краят на наказанието е настъпил през последните три години 

от постъпването на работа; 

з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през 

последните две години преди постъпването на работа 

и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби; 

к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците през последните три години от постъпването им на 

работа; 

л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора; 

м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие. 

 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/90
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АЗ – Агенция по заетостта 

АХУ - Агенция за хората с уврежания 

ЗПССИ – Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика 

ЗХУ – Закон за хората с увреждания 

ИЗ – интелектуални затруднения 

КТ – Кодекс на труда 

МКБ – Международна класификация на болестите 

НФРИ – Национална федерация на работодателите на инвалиди 

ПР – психично разстройство 

ПРИЗ – психични разстройства и интеректуални затруднения 

СТМ – Служба по трудова медицина 

ТЕЛК – трудово-експертна лекарска комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ahu.mlsp.government.bg/home/
https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137187968
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137189213
https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121
http://nfri.bg/
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„...добродетелите не възникват в нас нито по природа, нито противно на нея, 

а по-скоро ние имаме природата да ги възприемем и се усъвършенстваме в тях 

по пътя на навика.“ 

Аристотел, Никомахова етика 

 

 

I. ЧАСТ 

 

 

1. Особености на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения 

(ПРИЗ), като част от работната сила и социална ангажираност – ограничения 

и потенциал 

 

Можем ли да кажем, че всички психически здрави лица и с нормален интелект са 

еднакви, че заучават еднакво добре, че всички имат еднакъв потенциал, мотивация и 

насоченост към трайна трудова заетост? Разбира се, че отговорът е  - не. 

По същият начин не могат да се правят изводи, които да са валидни за всички лица с ПР 

или ИЗ.  

Психичните разстройства са многообразни и по тази причина няма единна 

характеристика на лицата, които са диагностицирани в този клас заболявания. 

Психичните разстройства се отразяват върху поведението, мотивацията, 

интерпретацията на факти и отношения с колектива, които могат да бъдат изцяло или 

частично модерирани със съдействието на специалисти и експерти. 

В световната история на изкуството и науката са познати не е един и двама изявени 

личности, които са с психични разстройства, а в съвременното общество има множество 

примери за удачна адаптация и реализация в работна среда на лица с ПР. Някои от тях 

са завършили успешно средно или висше образование и притежават потенциал, който 

може да бъде приложен при определени условия на средата и устойчив при правилно 
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проследяване на състоянието, поддържаща медикаментозна и немедикаментозна 

терапия, работна среда, съобразена с особеностите. Не по-малко важна е подготовка на            

ръководителите и екипът, в който ще работи лицето, когато заетостта се осъществява в 

обичайни предприятия. 

Затрудненията при лицата с ИЗ са вследствие на вродени или придобити в периода на 

развитие задръжка и непълно развитие на психиката, която се проявява с нарушение на 

интелекта и води до социална дезадаптация. Проявява се най-вече по отношение на 

разума, но също по отношение на емоциите, волята, речта и двигателните умения.   

 

За лицата с нарушения в интелектуалната сфера, са характерни затруднения, оказващи 

влияние върху качеството на обучение, работа, взаимодействие с други хора, 

самообслужване, грижи за здравето и безопасността. 

 

Съгласно класификацията по МКБ, двузначен код, умствената изостаналост се изразява, 

както следва: 

F70 – лека;  

F71 – умерена;  

F72 тежка; 

F73 дълбока. 

 

В неспециализирани предприятия, практиката сочи, че могат да бъдат привлечени, 

интегрирани и да полагат труд според възможностите си лица с лека и умерена умствена 

изостаналост. 

 

Лицата с ИЗ, могат да заучават елементарни алгоритми, да се включват в изпълнителски 

дейности – спомагателни, рутинни. Тъй като са ограничени от своето състояние в по-

голяма или по-малка степен. се нуждаят от системно обучение собразено с начинът им 

на запаметяване и придобиване на умения, и наблюдение в адаптацията.  
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Ето защо при осигуряване на заетост, средата и дейността трябва да са съобразени с 

индивидуалните характеристики, а ръководителите и екипът - подготвени. Добрата 

новина в случая е, че в системата функционират организации и експерти, които могат да               

улеснят работодателите и съответното лице, като оказват съдействие в тяхното 

приспособяване. 

 

Лицата с ПР и ИЗ са подходящи за изпълнение на задължението за осигуряване на 

заетост на лице / лица с трайно-намалена работоспособност, съгласно изискванията 

на чл. 38 от ЗХУ, в чиито обхват влизат всичи предприятия с персонал от 50 и 

повече лица. 

 

Предвид състоянието на лицата с ИЗ и ПР се изисква при преценката и устройството на 

работното място да няма фактори с висок риск за здравето и безопасността – сложни 

технологии, наднормени нива на шум, достъп до опасни химични агенти, работа в тесни 

пространства. 

 

Трябва да се има предвид, че в инструкциите и указанията на производителите на 

определени видове машини и уреди има ограничения за ползването им без наблюдение 

или изобщо от горепосочените категории лица. 

 

А защо да не се подпомогнат лицата с ПРИЗ да се социализират и включат в обучение и 

заетост? Дуалното обучение е един добър старт за създаване на трудови навици на лица  

 

с интелектуални затруднения и психични разстройства още в младежка възраст. 

Социална стойност на такава инициатива е висока и напълно съвместима със 

споделените европейски и най-вече общочовешки нравствени и морални ценности 

изразяващи се в съпричастност и принос към средата. 
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Вече не е рядкост лица от тази уязвима група да работят в кафета, сладкарници, 

работилници, пекарни, пакетиране, градинарство, магазини и др., включително чрез 

използване на законодателните възможности за гъвкава заетост. 

 

Практиката сочи, че чрез обогатяване на техният живот, възприятия и емоции, 

неминуемо, ние обогатяваме нашите. 
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2. Приложими подкрепящи и мотивационни практики в предприятията, 

насочени към лицата с ПРИЗ за трайна трудова заетост и социално 

включване 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                       Снимка „БГ Региони“ ООД 

Подкрепата за лицата, насърчаването им и създаването на нагласи за ефективна и трайна 

заетост, започва от самото начало на идеята за назначаване на хора с интелектуални 

затруднения и психични разстройства, чрез създаване на имидж на предприятието като 

отговорен работодател, включително чрез презентиране и популяризиране на 

инициативите и резултатите. Колкото повече уязвимите лица научават за възможности 

за обучение и работа, толкова повече ще имат смелостта сами да потърсят начин за 

социално включване чрез заетост, а защо не и за доброволчество, за което да бъдат 

подобаващо оценени и поощрени. 

 Подгответе работното място, екипът, като се стремите да създавате приятелска и 

спокойна среда.  

 Инциирайте събития, посещения на музеи, изложби и други извън работното 

място. Това ще обогати преживяванията, сетивата и ще стимулира познавателната 

сфера. 
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 Стимулирайте придобиването на знания и умения за здравословен начин на 

живот, което само по себе си води до по-висока производителност и 

удовлетвореност от труда. 

 Съвместно участвайте в социалнозначими кампании по опазване на околната 

среда 

 Доброволчество и подпомагане на лица с ПРИЗ от други лица с ПРИЗ 

 Стимулирайте на лицата за активности извън работната среда, насочване към 

инициативи на НПО, държавни и общински структури и др. 

 Предоставайте признаци на принадлежност към организацията – тениски с 

надписи, шапки, химикали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Снимка БГ Региони ООД, социално включване, лица с ПР в галерия, гр. Благоевград 
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3. Въвеждане в работата и начини на провеждане на обучения и практики 

 

 

 

 

 

 

                                                                Снимка „БГ Региони“ ООД 

Въвеждането в работа, често е подценяван процес по принцип. Счита се, че е достатъчно 

да се връчи длъжностната характеристика, да се каже с две-три изречения какво трябва 

да се прави, евентуално да се покаже от някой колега един-два пъти какво и как, след 

което се очаква от назначеният да започне пълноценно да извършва трудова дейност.  

При лица с малък опит или липса на опит и особено с ПРИЗ, това не работи добре и води 

до отказване или слаба ефективност, както и загуба на време и за двете страни.  

Ето някои препоръки: 

 Да се определи лице – наставник, който да отговаря персонално за 

новоназначеното лице. 

 Да се въвежда лицето търпеливо, стъпка по стъпка. 

 Да се започва от простото към по-сложното.  

 Обучението да е съставено по програма съобразена с индивидуалните особености 

и да протича със скорост определена от степента на възприемане. 

 Да се осигури спокойна, приветлива среда. 

 Едно и също нещо да може да се обясни по няколко различни начина. 
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 Да се разчита на повторения и коригиращи въздействия ако е необходима като сеа 

се взима непрекъсната обратна връзка за наученото и начинът, по който се 

прилага. 

 Да се прилага умерена настойчивост от страна на обучаващия, като се дава 

възможност за почивки 

 Да се използват позитивни стимули, похвали, поощрения при всеки напредък. 

 Да не се претоварват информационно и  

Обучението следва да е механизъм подпомагащ приспособяването и припознаване на 

предприятието като организация към която новоназначеният принадлежи.  

 

4. Менторство / наставничество 

 

 

 

  

                                                             Снимка „БГ Региони“ ООД 

Менторството или наставничестното е процес, при който определено лице, наречено 

ментор/наставник напътсва, съветва и в рамките на отговорностите си, ръководи 

действията на друго лице или лица. 

При адаптиране към работата, мястото, екипът, работните процеси на лице с психични 

разстройства или интелектуални затруднения е необходимо да се включи наставник. 

Наставникът трябва да бъде подготвен човек, който да напътства, проследява и коригира 

работата и поведението на лицето, като вдъхва увереност. Необходимо е да има 

способността да се ситуира като лидер. Наставникът трябва да може по гъвкав и 

адекватен начин да предаде знания и опит като съборазява с особеностите на лицето. Ето 

защо той трябва да бъде запознат с поведенческите особености на човекът,  
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ограниченията по отношение на устойчивостта и концентрацията на внимание, 

речниковият запас и начините, по които да се задържи интереса на наставлявания. Важно 

е страните да изградят доверие помежду си, но и да има граница на взаимоотношенията, 

така че да не се получи негативен ефект за двете страни.  

Наставникът освен трудовите умения следва да насърчава и подпомага развитието на 

социални умения при лицата с ИЗ и лицата с ПР, особено ако са младежи в етап на дуално 

обучение или току-що започващи своята трудова дейност и ако това звучи сложно, то 

може да се вземе предвид, че външни експерти – психолози, ментори с опит, 

трудотерапевти и др. могат да подготвят наставника за предстоящата и текуща роля, 

която изпълнява. 

Зависимостта на лицето с ПРИЗ от наставника, трябва да се редуцира с времето и 

подкрепата да остане периодична, и при необходимост. 
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II. ЧАСТ 

1. Списък на нормативни актове имащи отношение към заетостта на 

хората с увреждания. Институции. 

 

 

 

 

 

Конституция на Република България 

Кодекс на труда 

Кодекс за социално осигуряване 

Закон за насърчаване на заетостта 

Закон за социалните услуги 

Закон за хората с увреждания 

Правилник за прилагане на закон за хората с увреждания 

Наредба 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите 

по трудова медицина 

Наредба за трудоустрояване 

Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, 

подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
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Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат 

особена закрила, съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекс на труда 

Министерство на труда и социалната политика 

- Агенция по заетостта 

- Главна инспекция по труда 

- Агенция за хората с увреждания 

Министерство на здравеопазването 

Агенция за хората с увреждания 

Работодателски организации 

Синдикати 
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2. Особености на трудово-правните отношения 

 

Лицата с трайни увреждани, към които попадат и хората с ПРИЗ се назначават точно 

както останалите работници и служители с някои допълнителни действия. 

Процедурата по назначаване на лице с ПР или ИЗ съответства на процедурата на 

назначаване на всеки един служител или работник, който притежава Експертно решение 

издадено от ТЕЛК. 

Задължително е лицето да премине на предварителен медицински преглед. 

Допълнително следва да се вземе мнението на лекар – психиатър за пригодността на 

лице с психични разстройства да извършва предвидената работа. 

Картата за предварителен медицински преглед и решението на ТЕЛК се предоставя 

на службата по трудова медицина за изготвяне на заключение за здравна пригодност. 

Едва след това се сключва трудов договор! 

Ако има особености в работната среда, и организацията на турда, за които ТЕЛК не се 

произнесъл по отношение на противопоказаните условия на труд, се отправя запитване 

до ТЕЛК. За това дали да се отправи запитване или не, търсете консултацията на 

Службата по трудова медицина. След произнасяне на ТЕЛК, се сключва или не се 

сключва трудов договор.  

Преценете разумните граници за приспособяване на работното място. 

Важно е да се знае, че лицата с трайно намалена работоспособност, в т.ч. тези с 

психични разстройства и интелектуални затруднения имат Закрила при уволнение, 

съгласно Кодекс на труда. Психичните заболявания са включени в Наредба №5 за 

болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила 

съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекс на труда. 
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Особености на сделна система на заплащане. При нормиране на труда, нормата трябва 

да се определи, така че да е възможна за постигане от лицето. При нормиране на труда 

за отделните операции за хората с трайни увреждания се изисква тяхната норма да е 

равна на не повече от 70% от утдвърдените за останалия състав норми за отдените 

операции. Правилото не важи при подневно отчитане на работното време. 

Не може да се назначи лице при условията на сделна система на заплащане (на норма), 

ако ТЕЛК е вписал това условие като противопоказно за съответния човек. 

Преди назначаване на лице с ПРИЗ е препоръчително да се направи оценка на 

способностите, адаптивните възможности и устойчивост на мотивацията за труд, за да 

може да подпомогнете процеса, така че и двете страни в трудовите правоотношения да 

да бъдат удовлетворени. 

Законови задължения за осигуряване на заетост. 

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закон за хората с увреждания, всеки работодател е задължен да 

осигури заетост на едно лице с трайнонамалена работоспособност, ако численият му 

състав е от 50 до 99 човека или 2% от средносписъчният състав запредходната година, 

ако същият надвишава 100 и над 100 работници и служители. 

Извън квотата за хора с трайнонамалена работоспособност, всеки работодател с числен 

състав над 50 лица е длъжен да определи места за трудоустроени лица, съгласно чл. 315 

от Кодекс на труда, като процентът се определя, съобразно код на икономическа дейност, 

определени в Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, 

подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. 

В тази връзка всяко предприятие следва да създаде своя Комисия по трудоустрояване, за 

да отговори на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба за трудоустрояването. При 

организации с 50 и повече назначени лица, ежегодно, до края на м. януари се определят 

подходящите работни места за трудоустроени работници и служители. 
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Състав на комисия по трудоустрояване: 

 Ръководителят на предприятието  

 Представител/и на работниците и служителите 

 Органът по безопасност и здраве при работа 

 Лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. 

 

Освобождаване на лице с ПРИЗ. 

При възникнала необходимост от освобождаване от работа на лице трайнонамалена 

работоспособност, ако това е по желание на работещия, трудовото правоотношение се 

прекратява без всякаква законодателна „тежест“ за страните.  

Същото се отнася до прекратяване на трудовите правоотношения в срока на изпитване, 

когато е определен такъв, както и  при срочен трудов договор с изтичане на срока или 

завършване на определената работа. 

Без разрешение на Инспекция по труда се прекратява трудов договор, ако лицето 

откаже работно място за трудоустрояване. Друго работно място, подходящо за 

трудоустрояване, се предлага единствено, когато органът на медицинската експертиза се 

е произнесъл, че лицето с ПРИЗ не може да работи на настоящата длъжност и следва да 

бъде трудоустроено на друго работно място.  

Без разрешение на Инспекция по труда, се прекратява трудов договор, когато ТЕЛК 

се е произнесъл, че лицето не може да работи изобщо  

или 

не може да работи на настоящата си длъжност, но в предприятието няма други 

подходящи места за трудоустрояване. За същото се спазва процедура, която да доказва 

ясно, липсата на възможности за трудоустрояване на лицето на друго работно място. 
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Важно! 

В условията на безсрочен трудов договор, при закриване на част от предприятието 

или съкращаване на щата; при намаляване обема на работа, при липса на качества 

на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна 

на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не 

отговарят на тях; при дисциплинарно уволнение, преди прекратяване на трудовото 

правоотношение се взима мнението и на трудово-експертната лекарска комисия, 

след което трябва да има предварително разрешение на инспекция по труда, за 

всеки отделен случай.  

 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Работните места за хора с увреждания трябва да преминат на предварителна и 

последваща оценка, като при необходимост се провеждат действия по неговото 

приспособяване към лицето, в рамките на разумната възможност.  

Оценката на риска се извършва съвместно със Службата по трудова медицина, 

обслужваща организацията и се документира надлежно. При необходимост се 

преразглежда. 

Работно място, организацията на труда, условията на труд не трябва да довеждат до 

влошаване здравословното състояние на лицата с ПРИЗ и да се съобразят всички 

възможни рискови фактори за възникване на трудови злополуки! 

 

Всяко новоназначено лице следва да е преминало на начален инструктаж, инструктаж и 

обучение на работното място. Прекият ръководител, след проведения инструктаж и 

обучение на работното място, удостоверява с подписа си в съответната книга за 

инструктаж, че лицето се допуска до самостоятелна работа.  
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В зависимост от дейността, индивидуалният случай, продължителността на 

провежданите инструктажи и обучения, се определя в изрична заповед на работодателят 

или органът по назначаване.  

Продължителността не може да бъде по-малка от предвидените в Наредба РД-07-2 от 

2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труда 

Ако за длъжността е предвиден наставник или пряко отговорно лице, което да 

наблюдава, коригира и напътства, същото се удостоверява с документи по вътрешна 

процедура.  

Инструкциите за безопасна работа, трябва да бъдат изготвени и визуализирани по 

подходящ начин, така че да бъдат разбираеми за лицата с ПРИЗ. При необходимост се 

допълват с илюстрации, показва се и се приканва лицето да повтори правилните 

действия. 

 

Правилник за вътрешен трудов ред, длъжностна характеристика 

При изготвяне и запознаване на новоназначаваното лице с ПРИЗ с тези базови вътрешно-

фирмени документи, е важно, съдържанието да бъде предоставено по начин, по който да 

се уверите, че са разбрани. Съобразявайте езика, свеждайте терминологията до 

разбираеми, прости думи, показвайте нагледно. Припомняте търпеливо, когато е 

необходимо. 
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3. Законодателни възможности в подкрепа на работодателя осигуряващ 

затост на лица с ПРИЗ 

 

Подкрепа за социално приобщаване. 

Съгласно Закон за хората с увреждания се предоставя подкрепа за социално 

приобщаване, в което се включват медицинска, професионална, социална, трудова и 

психологическа рехабилитация.  

В процеса на професионална рехабилитация, се извършват дейности като: 

- Оценка на професионалната пригодност 

- Професионални консултации, които се основават на комплексна оценка на 

професионалната пригодност; 

 

- Професионално обучение; 

- Осигуряване на услуги за подкрепа и трудова асистенция и др. 

Трудовата рехабилитация насърчава правото на заетост на хората с увреждания, чрез: 

- трудова терапия;  

- социално приобщаване чрез трудова дейност;  

- осигуряване на услуги за насочване към заетост в специализирана, защитена или  

обичайна работна среда;  

- обучение в специализирана, защитена или обичайна работна среда;  

- осигуряване на подходяща форма на заетост в специализирана, защитена или  

обичайна работна среда;  

- адаптиране на трудовата среда за осигуряване на заетост на хората с увреждания. 

 

 

 

 



 

23 
 

Работодателите, особено тези, при които условията са в рамките на обичайна работна 

среда, може да работят в тясна връзка с организациите, които реализират горепосочените 

дейности, за да бъдат подпомогнати, улеснени на свой ред. 

Работодателите и органите по назначаване може да включат лица с ПРИЗ в 

професионално обучение. 

МТСП и АЗ  осъществяват политиката по заетостта на хората с трайни увреждания, като 

съвместно с други заинтересовани страни, в т.ч. работодателски организации 

разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми и мерки за 

насърчаване на заетостта, съгласно Закон за насърчаване на заетостта 

Агенцията за хората с увреждания може да финансира работодател,  

съответно орган по назначаване, по национална програма за заетост на хората с  

увреждания за:  

- осигуряване на достъп до работното място за човек с трайно увреждане; 

- приспособяване на работното място за човек с трайно увреждане;  

- оборудване на работното място за човек с трайно увреждане;  

- квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и  

служебно развитие и други дейности. 

Работодател, който създаде производствено звено или сектор, в който работят 5 и 

повече хора с увреждания, може да ползва за тези производствени структури и за 

работещите в тях хора с увреждания, следните права: 

- Финансиране от Агенция за хората с увреждания по целеви проекти и програми, 

при условия и рез, определени с Правилник за прилагане на Закон за хората с 

увреждания 
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- Да се възстановяват 50 на сто от дължимите осигурителни вноски за 

държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и 

допълнително задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово 

правоотношение лица 

 

4. Социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации за 

хора с увреждания 

 

 

 

 

 

Социалните предприятия се основават на Закон за предприятията на социална и 

солидарна икономика от 2 ноември 2018 г., чиято цел е насърчаване развитието на 

социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила за  

-  подобряване на достъпа до заетост и обучения за придобиване или усъвършенстване 

на професионалната квалификация с цел повишаване на жизнения стандарт на уязвими 

групи лица, включително с ПРИЗ 

- създаване на условия за оказване на подкрепа на лицата от редица уязвими групи, в т.ч. 

лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, които са с определена 

трайнонамалена работоспособност, за социално включване и самостоятелен начин на 

живот; 

- намаляване на социалното неравенство и за устойчиво териториално развитие. 
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В зависимост от своята големина, социалните предприятия се делят на два типа. 

Клас А отговаря на следните изисквания – осъществява социална дейност, която 

призведжа социална добавена стойност; управлява се прозрачно с участие на членовете, 

работниците или служителите при вземане на решения по установена учредителен 

дотовор, устав или друг устройствен документ процедура. 

Положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данънчно 

облазане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 

7500 лв. за осъществяване на социална дейност или не по-малко от 30 на сто и не по-

малко от три лица от наетите в предприятието към датата на възникването на трудовото 

правоотношение са лица с трайни увреждания, в които попадат и лицата с ПРИЗ, но 

могат да бъдат и лица продължително безработни, лица до 29-годишна възраст, които 

нямат предпходен професионален опит и др., съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗПССИ 

 

Клас А + следва да отговаря на изискванията на предприятия от Клас А, но с покриване 

на някое от следните допълнителни условия:  

 

- социалната добавена стойност се осъществява изцяло в административните 

граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, 

равно или по-високо от средното за страната спрямо наличните статистически 

данни към датата на подаването на заявлението за регистрация; 

- положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно 

облагане се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 75 000 лв. за 

осъществяване на социална дейност; 

- най-малко 30 от наетите са лица по чл. 7, т. 4 и са работили без прекъсване в 

предприятието през последните 6 месеца. 
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Социалните предприятия тип А + се подпомагат и насърчават от Министъра на труда и 

социалната политика и органите на местното самоуправление, включетелно чрез: 

 възмездно учредяване в тяхна полза за развитието на социалните им цели на 

право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, без търг или 

конкурс, след решение на общински съвет;  

 възмедно учредяване в полза на предприятието за постигане на социалните зели 

чрез парво на ползване на имоти или вещи частна общинска собственост, без търг 

или конкурс след решение на общински съвет 

 финансово подпомагане за обучение за повишаване на професионалната 

квалификация на лицата. Отпускането на средствата по ал. 1, т. 3 се осъществява 

под формата на схеми за минимална помощ 

Насърчителните мерки по този закон не ограничават и не изключват прилагането 

на всякакви други мерки за подкрепа, предвидени в други нормативни актове, при 

спазване на правилата за избягване на двойно финансиране. 

 

Специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, включващи лица с 

ПРИЗ са тези, които отговарят на следните условия: 

 

- Регистрирани за по Търговския закон или по Закона за кооперациите; 

- Произвеждат стоки или извършват услуги; 

- Назанчените лица с ПРИЗ са не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на 

персонала. 

 

Агенцията за хората с увреждания може да финансира специализираните  

предприятия и кооперации на хора с увреждания по целеви проекти и програми при 

условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона 

Средствата се използват за инвестиции, рехабилитация и социална  

интеграция на хората с трайни увреждания и подкрепящия ги персонал. 
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Допълнителни ползи 

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и  

трудово-лечебните бази ползват данъчни преференции по Закона за корпоративното  

подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Хората с трайни уреждания, които получават доходи от трудова дейност, ползват  

данъчни облекчения при условия и по ред, определени в Закона за данъците върху  

доходите на физическите лица. 

Най-голямата полза, безспорна е пълноценното участие на лицата с ПРИЗ в 

икономиката, посредством реализиране на трудова заетост, път към тяхната пълна или 

частична самостоятелност и интеграция в обществото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Снимки: БГ Региони ООД 
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5. Центрове за защитена заетост 

 

"Защитена заетост" е форма на заетост за хора с множество трайни увреждания, с 

психични разстройства и/или интелектуални затруднения в центрове за защитена 

заетост, съпроводена с пакет от подкрепящи услуги ((§ 1, т. 23 от Допълнителните 

разпоредби на ЗХУ) 

Центровете за защитена заетост са механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на 

хора с множество трайни увреждания, с ПРИЗ с цел осигуряване на условия за 

извършване на продуктивна дейност, платена работа и предоставяне на персонални 

подкрепящи услуги. 

 

Условията и механизма за финансиране на проекти за създаване на центрове за 

защигена заетостт и поддържане на дейността в тях са определени  в Методика за 

финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост, издадена на 

16 август 2019 г. от Агенцията за хората с увреждания на основание чл. 44 от 

Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. 

 

Кандидатстващи с проектни предложения по горепосочената Методика могат да бъдат 

специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни 

бази или организаци, които създават центът за защитена заетост към специализирани 

предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази по силата на 

договор или споразумение с тях. 

 

 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/90
https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/90
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137192229
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Важно е кандидатстващите с проектни предложения да бъдат новообразувани 

икономически субекти, с предмет на дейност център за защитена заетост и предмет на 

дейност осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност, платена работа 

и предоставяне на персонални подкрепящи услуги. Идентифицират възможност за 

трудова реализация на хората с множество трайни увреждания, с психични разстройства 

и/или интелектуални затруднения; изграждат адаптирана среда за реализиране на 

трудовите възможности; формират трудови навици за работа в обичайна или 

специализирана работна среда; осъществяват посредничество между хората с множество 

трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения и 

работодателите. 

 

Делът на наетите лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или 

интелекутални затруднения, не трябва да е по-малък от 50 на сто от средносписъчния 

състав на заетите лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Снимки: БГ Региони ООД 
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6. Добри практики 

В основата е партньорството! 

                    „БГ Региони“ ООД 

 

 

 

                                                                            Снимка: интернет 

 

За осъществяване на добри практики партньорството между държава, общини, 

неправителствени организации, публичен и частен сектор, система от доброволци е от 

съществено значение за успех и постигане на трайни резултати. 

Инициативите и резултатие трябва да бъдат споделяни, инормационно разпространени и 

демонстрирани, за да се вдъхновяват все повече хора и организации, да разработват и 

прилагат идеи, чрез които лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения 

да бъдат активна част от нашето общество. 

 

В линковете по-долу, може в детайли да се запознаете с някои добри практики и 

ръководства: 

 

Как да приложим разумни улеснения на практика, с множество примери от 

публичния, частния сектор и гражданското общество (Ръководство за обещаващи 

практики): 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=8341&furtherPubs=

yes 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=8341&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=8341&furtherPubs=yes
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Ползване на услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ 

https://www.mariasworld.org/images/references/Model_za_trudova_realizacia.pdf 

 

Социално предприятие „Цветен град“ 

https://www.sosedee.eu/t-bg/news/new-social-enterprise-in-support-of-disadvantaged-

people-from-gotse-delchev-municipality-starts-its-activity 

 

Пример от Кипър – тримодулна програма за нуждаещите се от допълнителни 

умения, знания и опит, за да могат пълноценно да участват в пазара на труда и да се 

включат в социалната среда.  

https://diuu.bg/emag/7267/  

 

„Светът на Мария“ – доставчик на социални услуги за лица с интелектуални 

затруднения, изграждане на трудови навици и осигуряване на заетост 

https://www.mediapool.bg/svetat-na-mariya-koito-nosi-promyanavssveta-na-horata-

koito-ya-spirat-news301129.html б 

 

 

И една идея от нас : ) Да се създаде работещ хъб за подкрепа на работодатели от 

публичния и частен сектор, с участието на широк кръг експерти и доброволци, 

включващ, обмен на информация между всички заинтересовани страни, насочени 

занимания развиващи трудови и социални умения чрез менторство при лицата с ПРИЗ, 

при използване на съвременните възможности за комуникация и взаимодействие в 

интернет среда, работа от дистанция.         

 

             

 

 

 

   

                                                                              

 
 Снимка: unsplash.com 

https://www.mariasworld.org/images/references/Model_za_trudova_realizacia.pdf
https://www.sosedee.eu/t-bg/news/new-social-enterprise-in-support-of-disadvantaged-people-from-gotse-delchev-municipality-starts-its-activity
https://www.sosedee.eu/t-bg/news/new-social-enterprise-in-support-of-disadvantaged-people-from-gotse-delchev-municipality-starts-its-activity
https://diuu.bg/emag/7267/
https://www.mediapool.bg/svetat-na-mariya-koito-nosi-promyanavssveta-na-horata-koito-ya-spirat-news301129.html
https://www.mediapool.bg/svetat-na-mariya-koito-nosi-promyanavssveta-na-horata-koito-ya-spirat-news301129.html

