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Стенографски запис!

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
на
Националния съвет за тристранно сътрудничество
26 март 2019 г.

Заседанието започна в 11.00 часа и беше ръководено от
заместник министър-председател по икономическата и демографската
политика Марияна Николова.

МАРИЯНА НИКОЛОВА: Уважаеми членове на Националния
съвет за тристранно сътрудничество, днешното заседание е свикано
съгласно чл. 9, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
съветите за тристранно сътрудничество във връзка с получено искане от
министъра на труда и социалната политика да бъдат обсъдени в
Националния

съвет

за

тристранно

сътрудничество:

проект

на

Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за
прилагане на Закона за хората с увреждания и проект на методика за
извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за
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хората с увреждания. Това са и първите две точки от днешния дневен ред.
Изразили сте вашите позиции и становища в рамките на провелото се
заседание на Националния съвет за хората с увреждания в четвъртък – 21
март 2019 г. Колегите от ресорната дирекция в Министерство на труда и
социалната политика работиха и през почивните дни, за да отразят
бележките

и

постъпилите

предложения.

Вчера

сте

получили

актуализираните тестове по проектите на правилник и на методика.
По точка 3 от дневния ред – Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 954-01-13, внесен
от Искрен Веселинов и група народни представители. Законопроектът е
обсъден на заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към
Националния съвет за тристранно сътрудничество, не е постигнато
единодушие. В тази връзка точката следва да бъде разгледана на
заседание на Съвета.
Точка 4 – Разни. В точка „Разни“, колеги, предлагам, ако имате
готовност да излъчите вашите номинации за ротационни заместникпредседатели на Съвета съгласно чл. 3а от Кодекса на труда и да
проведем избора.
Предложения или коментари по дневния ред? Няма.
Колеги, моля за максимална деловитост на това заседание.
Възможни са изказвания, които в допълнение да дам думата на всеки
един от вас.
Моля колегите, които са представители на медиите да излязат
извън залата, за да проследят на живо заседанието.
Откривам днешното извънредно заседание.
Благодаря на представителите на медиите.

Стенограма, НСТС – 26 март 2019 г.

3
Точка 1
Проект на Постановление на Министерския съвет
за приемане на Правилник за прилагане на Закона
за хората с увреждания, внесен от министъра на
труда и социалната политика.

МАРИЯНА НИКОЛОВА: По точка 1 от дневния ред, министър
Бисер Петков, заповядайте да представите проекта на постановление на
Министерския съвет.
БИСЕР

ПЕТКОВ:

Благодаря

Ви,

уважаема

госпожо

председател.
Уважаеми членове на Националния съвет за тристранно
сътрудничество, уважаеми колеги, първо да благодаря за това свикване
на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за разглеждане на тези важни проекти на елементи от
подзаконовата уредба на Закона за хората с увреждания, които наистина
бяха обсъдени в Националния съвет за хора с увреждания – заседанието,
което се проведе на 21 март 2019 г. с участие на представители на
социалните

партньори

представителните

и

на

организации

представители
на

и

за

хората

на
с

националноувреждания.

Представителите на социалните партньори, които виждаме и тук
изразиха мнение, направиха предложение, че с оглед на това, че в тези
документи и проекти на нормативни актове има въпроси, които касаят
заетостта на хората с увреждания те следва да бъдат разгледани и в
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Откликвайки на това
желание, на това предложение и благодарение на бързата намеса и
свикването от страна на председателя имаме днешното заседание и
възможността да ги обсъдим отново.
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Аз ще бъда съвсем кратък в представянето на проекта на
Правилника за прилагане Закона за хората с увреждания. Този проект на
правилник е изготвен в изпълнение на § 3, т. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, според
който до 31 март 2019 г. включително Министерският съвет приема
правилник за прилагането на закона, като при разработването на проекта
на правилник са съобразени всички законови делегации, разписани в
Закона за хората с увреждания. Накратко ще ги представя. Първо –
регламентиран е ред за избор на представители на организациите на и за
хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение, който ще
осъществява функциите по насърчаване, защита и наблюдение на
прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
чрез детайлна публична и прозрачна процедура.
На следващо място, определен е редът, по който ще се извърши
индивидуалната оценка на потребностите за всеки човек с увреждане. На
трето място, регламентирани са реда и условията за отпускане,
изплащане и прекратяване на финансовата подкрепа за хората с
увреждания. Определен е редът за разработване и финансиране на
програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес
на хората с увреждания. Детайлно е разписан редът на квотните
задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания и
за установяване на дължимите ежемесечни компенсационни вноски при
неправомерно неизпълнение на квотата. Определени са и видовете
алтернативни мерки, с чието прилагане работодателите се освобождават
от изплащане на компенсационни вноски за периода на неизпълнение на
квотата и начина за тяхното прилагане. Регламентиран е редът за
ползване на преференции по Закона за хората с увреждания от
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работодатели за възстановяване на внесени осигурителни вноски,
съгласно Кодекса за социално осигуряване. Определен е редът за
създаване на центрове за защитена заетост, като механизъм в подкрепа на
трудовата интеграция на хора с множество трайни увреждания с цел
осигуряване на условия за извършване на продуктивна дейност, платена
работа и предоставяне на персонални подкрепящи услуги, както и начина
за упражняване на контрол на дейността им. Дефинирани са условията и
реда за финансиране на програми и проекти в подкрепа осигуряването на
достъпна среда и налична мобилност за хората с увреждания. Посочен е
редът за създаване и поддържане на информационната система за хората
с увреждания от страна на Агенцията за хора с увреждания и изрично са
разписани изискванията и задължението да се поддържа профила за
всеки човек с увреждане. Разписани са редът за извършване на
наблюдение и контрол на дейността на специализираните предприятия и
кооперации на хората с увреждания, включително на дейностите по
правомерно изпълнение на финансирани целеви проекти и програми.
Уредени са условията и реда за предоставяне на субсидии от държавния
бюджет, на организациите на и за хора с увреждания с призната
национална представителност, както и реда за извършване на контрол
върху целесъобразността и законосъобразността на изразходваните
средства по реализиране на субсидираните от държавата дейности на тези
организации.
Това накратко е съдържанието на предложения на вашето
внимание проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с
увреждания. Благодаря специално на Българска стопанска камара и на
Съюз за стопанска инициатива за получените писмени становища с част
от предложенията, в които сме се съобразили. Една от забележките, която
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и г-н Бранков направи по време на обсъждането на този въпрос в
заседание на Националния съвет за хора с увреждания беше да отпаднат
задължения към работодателите да съобщават в Агенцията по заетостта
данни, които са налични, които се предоставят, така че ние сме се
съобразили с тази бележка. В изпратения проект на практика са отразени
и направените предложения в рамките на протеклото обществено
обсъждане, което приключи в края на миналата седмица.
Това е накратко по проекта на Правилник за прилагане на
Закона за хората с увреждания.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, господин министър.
Господин Велев!
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Ще припомня, че ние не подкрепихме самия Закон за хора с
увреждания, който беше изготвен под огромен натиск и не искаме да си
спомняме и за реакциите, които последваха. Правилникът не може да
излекува недъзите на самия закон и затова ние ще се въздържим от
подкрепа на самия правилник. В писмено становище, днес сутринта
изпратено, сме направили някои препоръки за подобряването на този
документ. Една от тях е процедурата за избор на членове на Съвета за
наблюдение, която я намираме за сложна и тромава, в същото време и
малко неясна, но за сметка на това пък няма изисквания, на които трябва
да отговарят номинираните кандидати. Също сме отправили възражения
срещу прекомерната административна тежест, която се въвежда, свързана
със заетостта в чл. 22 и чл. 41. Ако това вече е отпаднало в следващата
версия значи тази препоръка е безпредметна. Но моля да се провери още
веднъж.
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Тук припомням нашата позиция, че за хората с увреждания
трябва да се осигури подкрепа и да бъдат насърчени към заетост, трябва
да бъдат подпомогнати да стигнат до работните места и съответно
подкрепа за работодателите за наемане на такива. Това е правилният
механизъм, а не квоти, задължения и санкции, които водят след себе си
до административни тежести, до контрол, до още администрация, а
всъщност няма кой да работи, няма кой да вкарва пари в бюджета, за да
може да се издържа тази администрация.
Националната програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност, не се съдържа регламент за създаване на такава според
нашите експерти, те са тук, ако е нужно – ще пояснят. Относно
финансирането на представителните национални организации на и за
хора с увреждания продължаваме да смятаме, че проектният принцип е
по-правилен.
Това са някои препоръки. Като цяло АИКБ се въздържа от
подкрепа на правилника.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, господин Велев.
Господин Бранков!
ДИМИТЪР БРАНКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Представеното становище касае по-ранния вариант на проекта
на правилник и част от бележките, които имахме и предложения по
текста бяха изложени. Стопанска камара също се въздържа от подкрепа
на Законопроекта за хора с увреждания и действително правилникът в
крайна сметка възпроизвежда текстовете на закона и допълнително
регламентира реда и условията за неговото прилагане. Но все пак ми се
ще да споменем основния дефект, който виждаме и той е свързан с отказа
от една по-решителна стъпка и реформа на медицинската експертиза на
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т.нар. работоспособност. Мисля, че всички сме убедени, че става дума за
оценка на функционалността, вида и степента на увреждане на хората с
увреждания. Съмненията, които сме изразили отново в становището по
правилника касаят възможността първата част на т.нар. Методика за
оценка на потребностите да бъде извършена по компетентен начин от
администрацията на Агенцията за социално подпомагане. Имам предвид
компетентността да бъдат изготвени обективни констатации на налични
функционални

дефицити,

увреждането,

здравословното

състояние,

всичко това е очевидно специализирана функция и дейност на
медицински и компетентни лица. Предлагам отново да бъде обсъдена
възможността за радикална промяна. Възраженията, които чухме от
страна на Министерство на здравеопазването на заседанията на
Националния съвет за хора с увреждания не приемаме. Всеки един от вас
може да влезе в сайта на Световната здравна организация с минимално
ниво на владеене на английски език и да види колко симплифициран и
опростен е инструментът на международната класификация на човешката
функционалност, уврежданията на човешкото здраве, да види и да се
убеди, че електронните инструменти, които са приложими към него
могат да бъдат усвоени за кратко време от страна на администрацията на
Министерство на здравеопазването, на компетентните лекарски комисии,
на компетентните медицински лица. Това едва ли ще изисква 3-4 години,
както беше възразено.
Отказът от възприемане на този подход и изключително, дано
не звучи цинично, но подходът, който беше възприет с приемането на
законопроекта създава у нас опасения при съществуващия дефицит на
работна сила, който имаме и който всички сме убедени, че в дългосрочна
перспектива ще бъде един тежък проблем за българската икономика и
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общество, включително отчитайки демографската, наричат я често криза,
но може би катастрофа е по-удачният термин, застаряването на
населението, всичко това означава, че трябва да бъдат ангажирани
максимално и да бъдат икономически активирани и т.нар. уязвими групи
на пазара на труда. Според нас и с правилника, като втора стъпка след
приемането на закона може би ще се озовем в една ситуация, в която ние
ще имаме повече стимули за деактивиране на тази специфична група
вместо социалната и трудова интеграция на пазара на труда и зависимо
разбира се от задължителните квоти, които бяха въведени за предприятия
с персонал над 50 души.
Не можахме напълно и нямахме много време да се запознаем,
но приветстваме възприетите предложения. Само ще спомена, че и в
момента в държавната администрация са налични данни, които
предприятията нямат. До момента не е съществувало задължение,
ангажимент да бъдат идентифицирани, и не във всички предприятия това
се прави, независимо все пак от други, свързани текстове, но в
държавната администрация има налична информация за издадените
ТЕЛК решения за хора, които са заети в отделни предприятия. Така че с
една допълнителна обработка и в изпълнение на Закона за електронното
управление

т.нар.

междурегистров

обмен

на

данни

между

администрациите много от текстовете, които в първоначалния вариант на
Правилника бяха предложени очевидно биха могли и се надяваме, че са
отстранени съответните задължения. Те действително се явяват излишни
за работодателите и представляват допълнителна административна
тежест.
По отношение на алтернативните мерки имаше възражения на
част от колегите от работодателските организации. Може би те имат
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своето основание, но ние считаме, че колкото повече на брой
алтернативни

мерки

бъдат

предложени

в

Правилника,

така

че

работодателите да бъдат освободени от тези квоти, от изплащането поскоро на компенсационните плащания, толкова и колкото повече такива
инструменти имаме на въоръжение, така да се каже, от работодателя,
толкова по-един по-разумен и ефективен начин ще бъдат изпълнени
целите на Закона.
Ние сме го записали, но отбелязвам, че представената оценка на
въздействие е под всякаква критика. И ми се струва, че не отговаря,
убедени сме, можем да го докажем, не отговаря на изискванията за
изготвянето на такъв тип документ, такъв тип оценки. Аз се изразих,
може би малко пресилено, но прочита на тези 40 страници остава
впечатление за белетристика - за много малко чиста, за много малко
идентифицирани

въздействия,

положителни

и

отрицателни,

и

респективно оценени количествено. Това сме отбелязали в нашето
становище.
Благодаря.
Също се въздържаме от подкрепа и на този вариант на
Правилника водени от същите съображения, вече споделени. Дефектите,
които виждаме в подхода, възприет при приемане на Закона.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, господин Бранков.
Господин Тодоров!
ВАСИЛ ТОДОРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, ние също сме представили
писмено становище по проекта на Постановление за приемане на
Правилник.
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Също ще се въздържим от подкрепа, поради някои съществени
възражения, които имаме. Макар че в нашето становище ясно сме
маркирали подходи, които считаме за правилни и подкрепяме не само в
този, а по принцип в законопроектите, свързани със създаване на
електронно досие, в случая, на лица с увреждания, служебната проверка
на информация, служебния обмен на информация, съдържаща се в
регистри на държавни институции. Считаме, че това е правилния подход,
а не да се ангажират работодателите с предоставяне на такава
информация, която институциите могат да си набавят, или се съдържа
при тях, или може да се набави по служебен път.
Това, което също считаме, както колегите, които вече се
изказаха посочиха, че така разписаните алтернативни мерки са
недостатъчни и не отговарят на сложните и многообразни пазарни
отношения в страната. Считаме, че има и други възможности, които
следва да се посочат, за да може тези законови задължения да бъдат
изпълнени.
Възразили сме изрично и срещу обвързването на стойността на
стоките, които работодателите могат да закупят и да се освободят,
съответно, от задължението. Обвързването на тази сума с минималната
работна заплата считаме, че този подход… тръгна се към премахване на
тази обвързаност още от 2011 г. и според нас е неправилно това решение.
А също така и по отношение на самия размер, който в сегашната
ситуация е около 1120 лева при едно незаето място. Считаме, че това е
твърде високо като сума и следва да се преразгледа.
Благодаря Ви.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, господин Тодоров.
Госпожо Йосифова!
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РАДКА ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
От

името

на

Конфедерацията

на

работодателите

и

индустриалците в България ние подкрепяме и няма да повтаряме това,
което беше изложено от преждеговорещите колеги.
Разбира се, след като по време на обсъждането на самия
законопроект за хора с увреждания ние изразихме своите многобройни и
принципни възражения, които по редица причини не бяха възприети, сега
недостатъци на Закона механично се пренасят и в Правилника. Те на
места дори се задълбочават. Освен, че самият квотен принцип, който
беше възприет и който няма как да бъде избегнат с Правилника, той
фактически

отрича

извършването

на

индивидуална

оценка

на

потребностите. Това е просто механично наемане.
И сега тук се предвиждат още много и много други задължения
за работодателите, свързани с разни административни тежести като
някаква безкрайна кореспонденция с Бюрата по труда. Едни процедури.
Агенция по заетостта. Заявявания на брой наети места. Ама, това е
огромна по обем дейност, която не виждам с какво допринася? Освен
изпълнението на някаква процедура, която да бъде следена. Цялата тази
информация би могла, действително, по служебен път и най-вече по
електронен път.
Разбира

се,

споделяме

същите

съображения

и

се

противопоставяме на ограничителните разпоредби на чл.29 до 32, които
са неуместни в условията на свободните пазарни отношения и също така
категорично възразяваме на обвързването на каквото и да било с
минималната работна заплата. Това е принципна позиция на КРИБ, която
ние поддържаме във всякакви подобни проекти, които се свързват с
минималната работна заплата.
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И сега, доста по-специфичен е въпросът за методиката за
индивидуалната оценка. Дотолкова, доколкото аз не си позволявам да
направя някакви…
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Госпожо Йосифова, за методиката –
точка 2, ако искате след това.
РАДКА ЙОСИФОВА: После – да, добре.
Сега исках само да напомня, че все пак, когато се работи в тази
материя, според мен, дори за Правилника имам предвид, навярно ще се
пристъпи към промяна в Закона, защото отново Конвенцията в
изпълнение на която беше приет този Закон, и сега с Правилника за
прилагането му се урежда неговото действително прилагане, е не просто
Конвенция за хората с увреждания, тя е Конвенция за правата на хората с
увреждания, което е друго. В юридически и в практическия смисъл. И
трябва да намери място, дори делеги ференда.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, госпожо Йосифова.
Госпожа Сотирова!
СТОЯНА

СОТИРОВА:

Уважаема

госпожо

председател,

уважаеми господин министър, уважаеми колеги Съюзът за стопанска
инициатива също има бележки по така предложения проект на
Правилник към Закона за хората с увреждания.
Те са съвсем конкретни. По глава ІV, раздел ІІ „Заетост“. Тъй
като становището вече беше представено на Националния съвет за хората
с увреждания аз мисля да не губя пленарно време. Предполагам, че
всички сте имали вече възможност да го прочетете.
Пак казвам, ние ще се въздържим на този етап от подкрепа на
проекта.
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Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря Ви.
Господин Манолов?
Госпожо Григорова, заповядайте!
ВАНЯ ГРИГОРОВА: Здравейте и от мен.
Ще изкоментираме само частите, които са променени според
това, което ни беше изпратено вчера.
Едното е за алтернативните мерки за изпълняване на квотите.
Подкрепяме тук предложението на национално представителните
организации на хората с увреждания. Сумата, за която се закупуват стоки
и услуги да бъде три пъти минималната работна заплата. Нямаме нищо
против да не е минималната, може и да е три пъти средната заплата, ако
минималната толкова смущава.
Защо е променено на два пъти според актуализираните
текстове? Не успяхме да разберем. Най-вероятно вносителят има някакви
мотиви за това, но в крайна сметка не видяхме аргументи и калкулации,
които показват, че в същност тази сума, а именно два пъти минималната
работна заплата ще осигури поне минимална работна заплата на един
човек с увреждания.
Това според нас е проблем, тъй като още, когато обсъждахме
Закона за хората с увреждания изразихме нашите опасения, че тези
алтернативни мерки в същност ще допринесат за това работодателите да
не изпълняват заложените задължения в Закона, което в същност ще
препятства всячески интеграцията на хората с увреждания на пазара на
труда.

Стенограма, НСТС – 26 март 2019 г.

15
Смятаме, че не ICF, а реално изпълнението на тези квоти ще
спомогне за това хората с увреждания да се чувстват пълноценни и
достойни граждани на тази страна.
И втората бележка, второто несъгласие, което имаме с проекта
на Правилник за прилагане на Закона, това е член 32, който дава
възможност, той не е променен за съжаление, за прехвърляне на
задължението за изпълнението на квотите от един работодател на друг.
Опасяваме се, че по този начин ще се получи гетоизиране на хората с
увреждания в определени предприятия и в определени сектори, а пак
казвам, целта според нас не е такава. Целта е интеграция, равномерна във
всички сектори и във всички предприятия. Ако бъдат създадени условия
за това, а именно подходяща инфраструктура, премахване на ярката
дискриминация срещу хората с увреждания тогава със сигурност ще
постигнем една по-висока степен на адаптиране и интегриране на тези
хора, които са в неравностойно положение, поради което се въздържаме
от подкрепа.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, госпожо Григорова.
Господин Христов!
ЧАВДАР ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Господин

министър,

уважаеми

колеги

в

рамките

на

Националния съвет на хората с увреждания ние сме изразили експертно
подкрепата си за акта, за Правилника. Тук поддържаме онова, което сме
изразили. Предоставихме вече допълнително писмено становище.
Аз искам да обърна внимание само на въпроса, с който
приключи колежката от „Подкрепа“ за член 32 от Правилника, който
допуска прехвърляне на квотите за задължения за наемане на хора с
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трайни увреждания. За нас е съмнително дали подобен текст следва да се
съдържа в Правилника, тъй като той създава права и от гледна точка на
Закона за нормативните актове би следвало такъв въпрос да бъде предмет
на уреждане в Закона, а не в Правилника.
И второ. Това, което тук се каза и от колегата от „Подкрепа“,
поначало прехвърлянето на икономически и финансови задължения е
характерно за търговски отношения, за отношения между субекти
основно, занимаващи се с търговска дейност. Тук става дума за една
социална политика на държавата и възниква въпроса: доколко е удачно в
рамките на провеждана, целенасочена, маркирана в много посоки
социална политика на държавата да се допускат такива инструменти,
които са характерни за търговски отношения. Не е ясно до какво могат да
доведат те? Не само от гледна точка на това концентриране в определени
места на такива хора и от гледна точка на това, че не е ясно, какви
периоди от време, какви проблеми биха могли да възникнат в рамките на
процеса на сключването и на прекратяването, или на спорове по такива
договори и как въобще се вместват в такива отношения действия,
свързани с неизпълнение, фактически. Не е ясно и какъв е договора!
Безвъзмезден, възмезден. Как точно? Доста въпроси изникват във връзка
с тези договори поради, което ние не може да подкрепим и обръщам
внимание на този текст.
Иначе, в нашето писмено становище сме потвърдили някои от
бележките си, направени в заседанието на Националния съвет.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря.
Преминаваме към точка 2 от дневния ред.
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Точка 2
Проект на Методика за извършване
индивидуална оценка на потребностите
подкрепа за хората с увреждания.

на
от

МАРИЯНА НИКОЛОВА: Министър Петков, заповядайте да
представите проекта на методика.
БИСЕР

ПЕТКОВ:

Благодаря

Ви,

уважаема

госпожо

председател.
Уважаеми членове на Националния съвет за тристранно
сътрудничество, уважаеми колеги, предложения проект на Методика за
извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за
хората с увреждания се основава на биопсихосоциалния модел при
съобразяване с международната класификация на функционирането,
уврежданията и здравето на Световната здравна организация и обхваща 9
области на живота, които са обект на обследване в процеса на оценка.
Предложената

уредба

регламентира

три

компонента

на

оценката.
Първият включва информация за човека с увреждания във
връзка с обстоятелства от социален, семеен, битов, здравен характер и
други, свързани с неговите затруднения и възможността за неговото
социално приобщаване посочен във формуляра за самооценка.
Вторият компонент съдържа обективни констатации относно
наличните функционални затруднения и бариери при изпълнение на
ежедневните и други дейности.
Третият компонент включва заключения свързани с конкретни
целенасочени и подкрепящи мерки в съответствие със заявените и
установени индивидуални потребности на човека с увреждане.
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Резултат от извършването на индивидуалната оценка и
получаване на детайлна информация от органа на социално подпомагане
е ситуацията относно участието на човека с увреждане в обществото и
установяване на индивидуалните потребности и подкрепа. Основната цел
на проекта на методика е да бъдат идентифицирани индивидуалните
потребности на хората с увреждания по възможно най-обективен начин с
оглед предоставяне на адекватна подкрепа. Предвижда се всички стъпки
в рамките на цялостния процес при изготвяне на индивидуалната оценка
да бъдат персонално адаптирани към потребностите на човека с
увреждане, което е съобразено и с основните искания при стартиране на
реформата в областта на правата на хората с увреждания.
В

разработения

проект

на

методика

е

регламентиран

иновативен за нашата практика начин на измерване на автономията на
човека с увреждане и необходимостта да бъде подпомогнат в
осъществяването на конкретни дейности приоритетно в ежедневния
живот.
Изчисляването на броя часове за предоставяне на механизма
„Лична помощ за всеки човек с увреждане“ е базирано на четири
степенна скала на зависимост в затруднения регламентирани в Закона за
личната помощ. Към проекта на методика са разработени унифицирани
образци на индивидуална оценка на потребностите за хората с
увреждания, това е Приложение № 1 и формуляр за попълване от
служител, водещ в случая при извършване на индивидуалната оценка,
това е Приложение № 2.
С

проекта

на

методика

е

дефинирано

изготвяне

на

индивидуалната оценка на потребностите на базата на Приложение № 2.
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Този формуляр съдържа десет части при съобразяване на възрастта и
обичайните за нея състояния и умения.
Този проект на методика, който беше публикуван за обществено
обсъждане преди месец претърпя доста изменения в резултат на
общественото обсъждане, на предложенията, които постъпваха, и които
текущо бяха отразявани в първоначалния проект. Основните промени, за
които докладвам, и които могат да бъдат видени в актуализирания
вариант, който също ви беше изпратен е едно основно оптимизиране и
преструктуриране на Приложение № 2 към проекта на методиката, тоест
формуляра за оценка попълван от водещия случая социален работник,
като тук се съобразихме с някои възражения, които постъпиха в процеса
на обществено

обсъждане. Въпросите, които

са дефинирани в

Приложение № 2 към проекта на методика са унифицирани с оглед
приложимостта им към отделни възрастови групи, като с оглед
прилагането

на

унифициран

подход

е

въведена

възрастова

диференциация в три групи, за хора с увреждания над 18 годишна
възраст, за хора с увреждания от 13 до 18 годишна възраст и за хора с
увреждания до 12 годишна възраст включително.
Другата промяна, която се предлага спрямо първоначалния
проект е изчисляването на конкретния месечен брой часове за
предоставяне на лична помощ, да се извършва по следния начин.
За хора с увреждания над 18 годишна възраст получения общ
брой точки да се умножава по коефициент 1,235, за хора с увреждания от
12 до 18 годишна възраст получения общ брой точки да се умножава по
коефициент 1,315, и съответно за хората с увреждания до 12 годишна
възраст получения общ брой точки да се умножава по коефициент 1,556,
като тези коефициенти са получени като максималния брой часове е
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разделен на максималния брой точки от приложимите въпроси съобразно
възрастта на човека с увреждане.
Това, което също е допълнено в резултат на състоялия се дебат
и постъпилите предложения в рамките на обсъждането в Националния
съвет за хора с увреждания е да бъде добавена заключителна разпоредба
в проекта на методика, като съответно тази разпоредба задължава
Министерството на труда и социалната политика съвместно с Агенцията
за социално подпомагане след тримесечен период на прилагане на
методиката да извърши последваща оценка на въздействието и да
предприеме необходимите действия в случай, че практиката налага да
бъдат извършени корекции.
По този начин отговаряме на опасенията, които бяха изказани, и
които намираме за основателни, че без да има възможност тази методика
да се апробира на практика, реално от краткото време за нейното
изготвяне не позволи това да се направи, предполага след кратък период
на нейното прилагане на практика да бъде извършена оценка, да бъде
извършен анализ и за това изрично е записано в съответна заключителна
разпоредба на методиката, че такава последваща оценка на въздействието
ще бъде извършена след тримесечен период от нейното прилагане.
Благодаря за вниманието.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря министър Петков.
Господин Велев, Вие ли ще вземете думата от АИКБ?
Заповядайте!
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Отнасяйки се с голямо уважение към извършения труд и
вложеното старание и професионализъм както и добронамереното
заложено задължително оценяване последващо на въздействията, след
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три месеца ние не можем да я подкрепим методиката даже и поради една
причина, че тя се базира на решенията на ТЕЛК, на една компрометирана
институция, която е рудимент или рахаизъм останала да съществува само
в България и колкото и прецизна методика да се гради добронамерено
върху грешни решения няма как те да доведат до търсения резултат. Дали
сме и писмено становище по въпроса за това ще спра до тук с това, че
АИКБ се въздържа от подкрепа на методиката.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря.
Господин Бранков!
ДИМИТЪР БРАНКОВ: Всъщност аз изразих вече становище,
което е отбелязано в документа, който сме представили.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря Ви.
ВАСИЛ ТОДОРОВ: Нямаме възражения от наша страна.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: КРИБ?
РАДКА

ЙОСИФОВА:

От

името

на

КРИБ

ние

също

приветстваме вложения труд и тук очертаването, но действително има
много специфични и доста смущаващи решения възприети в тази
методология, за това ние по принцип се въздържаме от подкрепа, но
също така и споделяме и изразеното становище от страна на министър
Петков, че може би е необходимо известен, но много кратък период на
тестване на така предложените критерии за оценка, за да се види как биха
поработили. Разбира се, изразяваме същото това смущение, че в крайна
сметка оценката за индивидуалната потребност пак се базира на
документ, който е по образец, и който е от ТЕЛК, НЕЛК и следва
досегашната процедура, а не някаква друга, която да оцени действително
индивидуалните потребности на хората.
Благодаря.
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МАРИЯНА НИКОЛОВА: Госпожа Сотирова!
СТОЯНА СОТИРОВА: Съюзът за стопанска инициатива няма
бележки по така предложената методика. Ние ще я подкрепим.
Основание за това е не само, че след три месеца ще бъде направена
оценка на изпълнението.
Считаме за правилно, че методиката за извършване на тази
индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с
увреждания правилно стъпва на органите за медицинска експертиза
НЕЛК, ТЕЛК и ЛКК и това, че по някакъв начин са били
компрометирани не означава, че не работят добре и че не могат да бъдат
ползвани като основа за една оценка.
Освен това, национално представителните организации на
Националния съвет за хората с увреждания в по-голямата си част
подкрепиха тази методика. Ние считаме, че тя е стъпка в правилната
посока и затова ще я подкрепим.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря.
Господин Манолов или госпожа Григорова, кой ще вземе
думата?
ДИМИТЪР МАНОЛОВ: Благодаря ви, госпожо председател,
господин министър, ще завърша там откъдето колежката от ССИ
приключи, тъй като ние сме в течение разбира се, както е редът на дебата,
който се води и в другите органи. Разбира се, че тази методика може да
бъде много критикувана и да бъдат намерени доста причини да се
възрази срещу нея най-малко заради начина, по който се работеше върху
нея. Най-малкото заради това, че и дебатът беше замърсен от
некомпетентност на хора допуснати да участват в него, тук ще се
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въздържа да говоря за фризьорката си от която съм много доволен, както
стана дума миналия път, но когато се работи по този начин очевидно е, че
грешките са неизбежни и все пак, по-добре да се тръгне отнякъде и да
видим как ще сработи това, защото иначе, ако просто само го
критикуваме и не му дадем шанс да покаже недостатъците си ще
нахраним и други хора, критици и недобронамерени в по-голямата си
част, които господ знае какви неща ще прилагат, защото и без това се
наслушахме на достатъчно много некомпетентност е най-мекият израз,
който намерих в речника си. Така, че с всички забележки заедно с тези,
които ние сме внесли писмено в становището си нека да опитаме и да
видим как ще тръгне тази методика и по-нататък да видим как да я
коригираме.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря господин Манолов.
Господин Христов!
ЧАВДАР ХРИСТОВ: Ние също имаме резерви към методиката
основно тези резерви идват от една алинея в чл. 11, която определя един
брой часове със срок до края на 2020 година в рамките, на които ще се
получава каквото трябва да се получи по закона и правилника и без да е
уредено трайно какво става след това, и въпреки, че поставихме този
въпрос не намираме отговор.
Приемам онова, което господин Петков заяви за § 1 за този
анализ и без да го има този запис по силата на Закона за нормативните
актове и Указа за приложението му първоприлагащите са длъжни на
определени в закона срокове да правят оценка и анализ. Тук този срок е
малко по-къс, но нямаше пречка да бъдат уредени тези въпроси, които
поставяхме. Така, че имаме резерви към методиката. Даваме си сметка, че
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процесът е тръгнал и ще се прилагат тези нормативни актове, но
обръщаме внимание на тези въпроси още от сега.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря.
Въздържате се, така ли, за протокола?
ЧАВДАР ХРИСТОВ: Въздържаме се.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Преминаваме към точка 3 от дневния
ред.

Точка 3
Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за социалното подпомагане № 954-01-13,
внесен от Искрен Веселинов и група народни
представители.

МАРИЯНА НИКОЛОВА: Господин Сиди, заповядайте да
представите законопроекта и мотивите към него.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Благодаря ви госпожо председател.
Мисля, че всички сте виждали текста и няма нужда да прочитам мотивите
дословно. С няколко думи смятаме, че с тези промени бихме могли да
подобрим контрола върху разходването на средства в социалната сфера
един проблем, който е изключително сериозен и според нас не търпи
отлагане на неговото решаване. Готов съм за въпроси.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря.
Господин Велев!
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Асоциацията на индустриалния капитал в
България

подкрепя

законопроекта.
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становище в подкрепа. Смятаме, че трябва да насърчим полагането на
труд, образоването, квалифицирането и да се стремим да ограничим това
явление, професия „трайно безработни“. Това е и в съответствие с
предлагани решения от наши браншови организации в сферата на
селското стопанство, етерично маслените култури и туризма да се
обвържат тези помощи с полагане на труд при прибиране на реколтата и
други сезонни дейности, където съответно тези лица биха могли наред
със социалните помощи да получават и пазарно възнаграждение за труда
си.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, БСК.
ДИМИТЪР БРАНКОВ: Ние също изразяваме подкрепа на
законопроекта. Предоставили сме няколко конкретни бележки по
текстовете за разширяване на част от действието на предложените мерки.
Конкретно считаме, че трябва да бъде регламентирана възможност или
по-скоро задължение за участие на жените майки, които са в майчинство
след определена възраст и на детето и до определен праг за всички жени
майки, които са със съответни идентифицирани в образователни и
квалификационни потребности да бъдат включени в курсове за
ограмотяване, включително на завършване на началната и основна
степен, четвърти и осми клас. Само ще спомена записали сме го в нашето
становище има редица изследвания на МОТ, които доказват и то на
практиката на много страни, че инвестиции в образованието на жените
майки са инвестициите с най-висока обществена възвращаемост.
Прилагането на една такава мярка не би изисквала особени
инвестиции в инфраструктура. Тези курсове за ограмотяване или
квалификационни курсове могат да протичат паралелно в системата на
училищното

образование,
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действителност на осмисляне на това предложение в това число, ако е
необходимо ще бъде необходимо и ресурсно осигуряване. Дали сме и
други конкретни бележки, които са записани в становището, което сме
представили.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, господин Тодоров.
ВАСИЛ ТОДОРОВ: Благодаря госпожо председател, ние също
в писмено становище сме изразили нашата подкрепа, като считаме за
целесъобразно планираното обвързване на получаване на социални
помощи с полагане на обществено полезен труд, включване в програми
за ограмотяване и повишаване квалификацията на лицата.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, КРИБ.
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА: Ние писмено сме изразили нашата
позиция, тъй като беше поискана и от Народното събрание, депозирали
сме я и в Комисията по труда и социална политика и демокрация.
Позицията ни вече е изразена и в комисията. Въздържаме се от подкрепа
на закона, като мотивите ни основно се свеждат именно по-скоро са
породени от този интензитет на промени на законите изобщо за
нормотворчеството, като според нас или когато се работи не се обсъжда
достатъчно внимателно и не се обхващат всички регулации да са
достатъчно обосновани, или е много кратък срока за да видим какъв е
ефектът от съответната мярка, която е приета и да говорим за
надграждане на законотворчеството в дадена област. Този закон за
миналата година е променян пет пъти, да не говорим, че преди много
кратък период беше приет и Закона за социалните услуги, като една
първа стъпка към кодифицирането на социалните дейности. Знаете, че
беше приет така един пакет от закони в тази посока. Това са основните ни
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мотиви да не можем да подкрепим нови промени без да сме видели
резултата. За нас е изключително важно проблемът, който е поставен е
изключително важен за обществото и за бизнеса, като представители на
бизнеса разбира се е изключително важна именно връзката на
обучението, необходимостта от кадри и подготовка на кадри необходими
за бизнеса. Така както е предложен законът има много неясноти и за нас
изключително притеснение води и § 4, който не става ясно какви са тези
критерии за публични прояви, тяхната стойност и каква е връзката им със
социалната помощ. Тоест така предложения текст има много неясноти.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря, ССИ.
СТОЯНА СОТИРОВА: Благодаря госпожо председател. Съюзът
за стопанска инициатива също ще се въздържи от подкрепа, както вече
беше дискутирано в Комисията по доходи и жизнено равнище.
Необходимо е някои от текстовете по така предложения законопроект да
бъдат прецизирани. Има и нещо друг, което ни притеснява, както е
известно на 19 март господин Цветан Цветанов от партия „ГЕРБ“ е
внесъл също проектозакон за социалното подпомагане. Моя справка
установи, че през януари от партия „БСП“ също са внесли такъв
проектозакон.
Смятаме, че темата трябва да се разглежда в цялост, а не на
парче.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Внесен е по-късно, правя едно
уточнение и в петък ще бъде разгледан на комисия. Добре.
Благодаря.
Госпожо Григорова!
ВАНЯ ГРИГОРОВА: Становището ни е доста обширно и всеки
може да се запознае с него. Няколко пъти беше казано, че е редно срещу
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социалните помощи да се полага обществено полезен труд, но сякаш към
момента това не се прави. Всъщност реално, ако преизчислим заетостта,
защото той е заетост под формата на обществено полезен труд ще
установим, че при пълно работно време и при месечна заетост това са
около 150 лева, което е три пъти по-ниско от минималната работна
заплата. По същество това е експлоатация. Тази експлоатация не може да
продължава по този начин и за това напомняме, че предлагаме
гарантираният минимален доход да се увеличи поне до линията на
бедност. Това е и в синхрон с препоръките на Европейската комисия вече
няколко години наред.
По отношение на ограмотяването и квалификацията разбира се
това е много полезно да се случва. Въпросът е обаче какво правим с
хората, които се квалифицират, квалифицират и отново са безработни, да
им препоръчаме още квалификации, може би няма да сработи за
петнадесети път, а има не малка група хора, които преминават през
непрекъснати квалификации. В тази връзка е добре да се помисли за
някакви възможности за заетост в общински предприятия за да може да
се възползваме от натрупаните вече умения в тези хора.
По отношение на спазването на мерките за въздействие и
възпитание всичко това, което казвам към момента към § 1 е по-скоро в
областта на Наказателния кодекс. Аз трудно мога да се изкажа
компетентно по отношение на Наказателния кодекс, но със сигурност там
има много по-адекватни мерки за спазване на наложените мерки за
въздействие и възпитание отколкото бихме могли да приложим в Закона
за социалното подпомагане, колкото и да искаме да го направим.
По отношение на § 4, който беше най-креативен, и в който има
полза да се разгледат тези предложения все пак трябва да кажем, че тези
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недобросъвестно получени социални помощи могат да бъдат установени
само след намесата на Комисията за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество и Националната агенция
за приходите, тъй като социалните работници трудно биха могли да
установят, че има такова имущество, което е незаконно или придобито,
защото ако е законно в документите, които предоставя този човек щеше
да се отрази. Ние подкрепяме подход, който активира повече
разследването на такива незаконно придобити имущества. По този начин
смятаме, че от една страна много обществени проблеми и вълнения ще
бъдат успокоени.
От друга страна, ако бъде прието и другото ни предложение да
има социален работник във всеки жилищен квартал, който познава
хората, и който знае какви са техните проблеми няма да се налага
инцидентно и еднократно да се правят проучвания. По този начин
социалният работник ще познава ситуацията на всяко едно семейство там
и ще знае как да им помогне, ще знае кога те са нарушили по някакъв
начин, получили са недобросъвестно социални помощи, да не говорим,
че те няма и да получат социални помощи. Това ще доведе и до
минимизиране на сивата бедност. Тоест промени трябва да има, но те със
сигурност не са в Закона за социалното подпомагане, а по-скоро са в
областта на работата на НАП и на Комисията за разкриване на незаконно
придобитите имущества.
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря госпожо Григорова.
Господин Христов, заповядайте!
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ЧАВДАР ХРИСТОВ: Ние поначало и по принцип подкрепяме
законопроекта

и

имаме

някои

бележки,

които

са

отразени

в

предоставеното становище.
Ще маркирам, че на две места в § 2 и в ал. 5 и ал. 1 са
предвидени и има текстове, които прехвърлят към допълнителна правна
уредба в правилник. В ал. 1 това са мерки за въздействие и възпитание
предвидени в правилника и в ал. 2 са критериите на базата, на които ще
става отпускането пак в подзаконов акт от Министерството на труда и
социалната политика, от министъра на труда и социалната политика.
И в двата случая в нас остава съмнението, че би било по-добре
тези разпоредби и норми, които искате да се съдържат в подзаконови
нормативни актове да бъдат уредени, ако не подробно и в детайли и
изчерпателно, то поне принципно в закона, защото те са свързани с
възникващи права и задължения впоследствие, а това поначало следва да
произтича от закона. Правилникът трябва да уреди детайли, техника,
подробности и т.н.
От тази гледна точка прецизността го налага и това вече е
правна техника. Считам, че тук колегите от КРИБ мисля, че споменаха и
би трябвало да се прецизира определението за недобросъвестно
получаване на средствата. Има изрази и думи, които според мен би
следвало да се преценят още един път „винаги публична проява“, твърде
широки и даващи възможност за двояко и трояко тълкуване и това може
да създаде проблеми при правоприлагането, но по принцип подкрепяме
закона и също считам, както и госпожа Григорова от колегите от
„Подкрепа“, че

би трябвало да се направи някакъв анализ за

административния капацитет на ведомството, което ще прилага – има ли
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ги тези хора, няма ли ги и доколко са обучени да правят преценки в тази
посока за незаконност и т.н.?
Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря господин Христов!
Господин

министър,

каква

е

позицията

на

МТСП

по

законопроекта?
БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря ви уважаема госпожо председател,
уважаеми членове на НСТС, уважаеми господин Сиди, колеги.
Министерството на труда и социалната политика принципно
подкрепя промени в Закона за социалното подпомагане, които
гарантират,

че

публичните

финансови

средства

ще

отидат

по

предназначение към лицата и семействата, които действително имат
нужда от подпомагане. Наистина както спомена и госпожа Сотирова има
три законопроекта за изменение и допълнение в Закона за социалното
подпомагане, които са внесени в Народното събрание, които преследват
сходни цели с целите, които са изложени в мотивите на разглеждания
понастоящем законопроект. Доколкото една от целите на закона е да не
се допуска установяване на трайна зависимост от социално подпомагане,
особено на хора в трудоспособна възраст и изключване от пазара на
труда, идеята за обвързване на месечните помощи с полагането на
общественополезен труд, ограмотяване и квалификация считаме, че е
добър подход за мотивация на тези хора. Това е коментар по отношение
на предложения § 1 от законопроекта.
Считаме обаче, че следва по-прецизно да се разграничат
компетенциите и отговорностите, които произтичат от Закона за
социалното подпомагане, от Закона за насърчаване на заетостта, от
Закона за училищното и предучилищното образование и други, защото и
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в момента законодателството предвижда мерки, които се реализират, и
които са свързани с неща, които на практика са предложени в
законопроекта, примерно вменяването на задължения и съответно
изготвяне на ежегодна оценка на продължително безработните лица и
понастоящем това е законово регламентирано в Закона за насърчаване на
заетостта дейност, която се извършва в териториалните поделения на
Агенцията по заетостта.
По отношение на предложеното в § 3 от проекта също държа да
отбележа, че съгласно чл. 12б, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане
се предвижда лишаване от месечни помощи на безработни лица, които са
отказали участие в програми за заетост и в допълнение към тази мярка е
разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта, която
предвижда при отказ да приемат предлагана подходяща работа или
включване

в

обучение,

прекратяване

регистрацията

им,

което

автоматично довежда до прекратяване и на отпуснатите месечни помощи.
И в подкрепа на това ще споделя данни, че за месец януари тази година
броят на подпомаганите безработни лица е 19 670 по данни на АСП, а
з1896 от тях са санкционирани по действащия механизъм.
Разбира се, винаги има място да се усъвършенства действащият
санкционен механизъм така, че ние сме готови да работим с вносителите
на законопроекта по отношение на повишаване на неговата практическа
реализация на текстовете и разбира се, както и всички останали считаме,
че разпоредбата на § 4, която предвижда отчитане наличието на
неизпълнение на разпоредби от цялата действаща нормативна уредба
като фактор за дефиниране на недобросъвестно получени средства от
социални помощи също би предизвикала сериозни затруднения при
практическото й прилагане.
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Благодаря.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря господин Петков.
Господин Сиди, за коментар имате ли нещо да допълните?
АЛЕКСАНЪДР

СИДИ:

Получихме

становищата

и

със

сигурност, ако този законопроект мине на първо гласуване ще се
съобразим с голяма част от тях между първо и второ четене.
Благодаря Ви.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващата точка „Разни“.

Точка 4
Разни.

МАРИЯНА НИКОЛОВА: По точка „Разни“ от дневния ред
предлагам да премием към избор на ротационни заместник-председатели
на НСТС от квотата на синдикалните и на работодателските организации,
съгласно разпоредбата на чл. 3а от Кодекса на труда.
ЧАВДАР ХРИСТОВ: Съгласувано двете организации и на
основание чл. 3а, ал. 4, предлагаме кандидатурата на господин Димитър
Манолов за заместник-председател.
МАРИЯНА

НИКОЛОВА:

От

страна

на

работодателите

господин Велев!
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми
господин министър, уважаеми социални партньори, съгласно правилата
за ротация и съгласувано с колегите от останалите работодателски
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организации предлагам на Вашето внимание кандидатурата на господин
Цветан Симеонов, за ротационен заместник-председател от нашата квота.
МАРИЯНА НИКОЛОВА: Благодаря.
Приемаме така представените кандидатури.
Закривам днешното заседание.
Благодаря.

(Заседанието завърши в 17,05 часа.)

СТЕНОГРАФИ:
Албена Христова
Красимира Николова
Петя Георгиева
Благовеска Стефанова
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