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MTCП 74 - 206/01.06.2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
C уважение, 
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Д0 

MИHИCTЪPA HA ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА HA 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н TOTЮ МЛАДЕНОВ 

УВАЖАЕМИ MИHИCTЪP МЛАДЕНОВ, 

Моля, на основание чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на 
хора с увреждания да съгласувате направеното предложение за субсидия от Държавния 
бюджет за 2012 г. на Национално представителната организация на хора C увреждания 
"Център за психологически изследвания". 

Национално представителната организация на хора с увреждания "Център за 
психологически изследвания" е неправителствена организация на, хора C увреждания 
за извършване на обществено-полезна дейност. 

Център за Психологически Изследвания, в качеството си на Национално 
представителна организация според националното ни законодатество е и част от 
третия социален партньор, no подобие на национално представителните синдикални и 
работодателски организации. Организацията е призната за представителна 
неправителствена организация на национално равнище в Националния съвет за 
интеграция на хора с увреждания към Министерски съвет, паралелна структура на 
Съвета за Тристранно Сътрудничество. 

Прилагаме предложение за субсидия да Министъра на Финансите на Република 
България - доклад, проекто6юджет и размер на исканата субсидия за 2012 г. 

C пожелания за успешна ефективна и ефикасна работа, 

 
 
       С уважение: 
       Изпълнителен Директор: .................. 
       Адриана Стоименова (подпис и печат) 
31.05.2011г. 
София 
 



ДО 

MИHИCTЪPA HA ФИНАНСИТЕ 
HA РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ 

УВАЖАЕМИ  МИНИСТЪР ДЯНКОВ, 

Моля, на основание чл. 52 от Закона за интеграция на хората с увреждания и нa 
основание чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания 
да одобрите направеното предложение за субсидия от Държавния бюджет за 2012 г. на 
Национално представителната организация на хора с увреждания "Център за психологически 
изследвания". 

Център за Психологически изследвания, в качеството си на Национално 
представителна организация според националното ни законодатество, е организация с 
доказан опит, капацитет и устойчивост на раэвитието си. B тази връзка, имаме значими 
резултати по изпълнение на нашите основни политики, a именно защитата и 
подпомагането на нуждаещи се групи - деца и възрастни с увреждания. Нашите дейности 
надхвърлят тези насочени само към нашите членове и включват множество дълготрайни 
инциативи, включително в национален план. 

Също така, участвайки в работата на Националния съвет на хората с увреждания към 
Министерския съвет и като член на rpyпa ІІІ в Икономическия и социален съвет на 
Република България ние сме социален партньор с доказани дейности и експертиза, редом 
с национално представителните синдикални и работодателски организации. 

Организацията е призната за представителна неправителствена организация на 
национално равнище в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към 
Министерски съвет, паралелен орган на Съвета за тристранно сътрудничество. 

Прилагаме предложение за субсидия, доклад, проектобюджет и размер на 
исканата субсидия за 2012 г. 

 
С пожелания за успешна, ефективна и ефикасна работа,  
     
 
     С уважение, 
      Изпълнителен директор: 
      Адриана Стоименова (подпис и печат) 

 
 
31.05.2011 г 
София
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Мотивиране на предлажениге разходи за частично дофинаисиране на част от програмите и 
социалните дейности и услуги, насочени към деца, младежи, жени и възрастни с увреждания 

 
 

В условията на икономическа криза в периода 2010/2011 година Център за 
психологически изследвания продължи да налага строга финансова дисциплина и за 
пореден път доказва, че е една от организациите с висок каефициент на устойчивост при 
реализация на дейности на самите хора с увреждания като успя да подържа дейността си 
в различен диапазон на своите структури, подчленски организации за деца и възрастни с 
различен вид физически, ментални и сензорни увреждания от цялата страна. 3а 
съжаление обаче, средствата отпускани за частично целево финансиране на основни 
социални дейности от държавният бюджет са много недостатъчни в съотношението и 
обема на извършваните дейности. Исканите финансови средства са съобразени с 
непрекъснато растящите разходи, които за съжаление често пъти са поемани от самите 
хора с увреждания, чиито пенсии са в минимален размер.  

 
Вярваме в мъдростта и дългосрочната държавна политика на инвестирането в 

ефективни практики, каквито Център за Психологически Изследвания неведнъж е доказал, 
че може да развива. Подкрепата ви е важен и стойностен знак в посока на изразено 
доверие и значима оценка на работата ни, която винаги е следвала принципа на 
предоставянето на помощ от хора с увреждания на хора с увреждания. Работата на 
доброволни начала в голяма част от екипа и членовете ни, актовете на взаимопомощ и 
подкрепа от самите хора към други, които имат спешна нужда, винаги ни е давало сила и 
надежда да продължим напред и да отстояваме устойчивост, дори във времена на тежка 
финансова криза. Към настоящия момент иэразяваме своята увереност, че ще бъде 
спазен европейския принцип за подпомагане на нуждаещи се групи и в икономическа 
криза, за да бъде запазена социалната стабилност. 

 
За 2012 г. Център за психологически изследвания планира развиване на капацитета 

на социалните услуги, които се предлагат за децата и хората с увреждания и въвеждане на 
нови такива съгласно изискванията на Плана за Действие 2007 - 2013, приет от Европейска 
Комисия. Голяма част от програмите и проектите, които се реализират от екипите, са с 
дългосрочен характер, планират се с възможност за разпространение на регионално и 
локално ниво. Средствата, на които разчитаме от Държавния бюджет, са ни крайно 
необходими, за да не бъдем принудени да преустановим някои от дейностите. Те ca в 
размер на 600 000 лева - това е едва около 30 процента от реалния бюджет на 
организацията за 2012г. Затова силно се надяваме на увеличаване на размера на 
държавната субсидия, получавана от Държавния бюджет, което ще позволи частичното 
финансиране на въвежданите нови услуги за хора с увреждания и ще подсигури 
разкриването на нови работни места за хора с увреждания, както и издръжката на 
дейността на новоразкритите  структури на организацията и разкриването на нови такива.
 . 

След направени анкети сред членовете ни се разбира, че средствата по 
дофинансиране на основните услуги, които предоставяме са крайно недостатъчни за 
покриване на нуждите от широката палитра от предоставени дейности в Ресурсните ни 
рехабилитационни центрове, които са на територията на цяла страна. Чрез подчленските ни 
организации, ние покриваме територията нa над 212 общини. Удовлетворяването на исканите 
средства пo пepa би подсигурило устойчиво дългосрочно развитие на посочените от 
членовете ни нужни им социални дейности, които са съсредоточени в трудова 
рехабилитация и трудова заетост, социално подпомагане и хуманитарни дейности, 
образование, квалификация и преквалификация, преодоляване на транспортните, 
архитектурни и комуникативните бариери, интеграция чрез социални контакти, изкуство, 



култура, спорт и туризъм, информационно обслужване на хората с увреждания, 
обучение, медиатиране на медицински услуги, обгрижване на хора с терминални 
увреждания, както и насочване на хора с увреждания към адекватни рехабилитационни 
модули и медицински услуги при необходимост. 

Необходимостта от провеждането на именно такива дейнасти и услуги, 
информационни и медийни кампании, социални, рехабилитационни и интеграционни 
събития, обучения и интеграционни образователни модули, са продиктувани от 
нуждите на хората ни към актуални здравни и социални проблеми, с които се 
сблъскват. Важни са и дейностите, които извършва Център за Психологически 
Изследвания, в посока на интеграция на хора с тежки и терминални увреждания. B 
тази връзка припомняме, че около 40% от тази субсидия отива обратно в 
държавата пoд формата на ДДС, осигуровки на възнаграждения, наеми и данъци 
към държавата. He липсват и мнения, изразяващи настроения за обреченост и 
обезсърчаване заради нищожно краткия и унизителен начин на живот на хората с 
увреждания. Липсата на исканото необходимо финансиране на част от социалните 
услуги и грижи, които предлагаме, би обрекло част от хората с увреждания, членове на 
Центъра за Психологически Изследвания, да останат в тежка изолация. 

Като национално - представена организация сме силен, адекватен и 
професионално квалифициран партньор на държавата в посока на предоставянето на 
социални услуги за нуждаещи се групи. Тези услуги предоставяме приоритетно от хора 
с увреждания за хора с увреждания и те запълват всички онези ниши или неизцяло 
развити програми от социални услуги, които държавата няма нужния ресурс от 
структури и време да предостави своевременно. От това печелят както самите хора с 
увреждания в многостранен аспект, така и самото общество, коета подпомага 
активната и ефективна социална политика. Отпускането на нужните средства за 
дофинансиране на дейностите ще даде шанс на десетки хора с увреждания 
възможнстта да получат нужната подкрепа в областите, които са определящи за 
стабилния им жизнен статус, така че да имат по-хуманен начин на живот и да се 
справят с ежедневната борба за оцеляване. Средствата ще бъдат използвани в четири 
основни направления пo поддръжка и изграждане на устойчивост на уникални 
дългосрочни проекти и програми на национално ниво, както следва: 

a/ Планираната сума no това перо за субсидиране oт държавния бюджет е в 
размер на 190 000 лв. за частично дофинансиране no реализиране на социално значими 
проекти и програми за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране нa 
действащи социални услуги u разкриване нa иновативни социални ycnyгu. Провеждане на 
антидискриминационни програми, социална помощ, достъпен u адаптиран транслорт за 
хора с увреждания, спортна, художествено- творческа u социална дейност, както u 
дейности с рехабилитационен ефект. Частично финансиране на разкриване на нови 
работни мecma, чacmuчнo дофинансиране на разходи за трудова заетост на u за хора с 
увреждания, социално u здравно осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни u 
външни eкenepти. Допълване на средствата, предназначени за интеграция чрез социални 
контакти, организационни дейности, дейности в национални u международни 
организации,  за международна дейност, контакти u обменни uнuцuamuвu в сферата на 
хората c увреждания.  

Част от сумата ще бъде разходвана за специализирани технически материали, 
консумативи и канцеларски материали за дейности при подготовка на текущи 
административни пакети информация, насочена към хората с увреждания, както и 
осигуряването на административната устойчивост на организацията. Организиране и 
провеждане на обучителни тренинги и модули за деца и възрастни с ментални, физически и 



сензорни увреждания, с цел ефективно преодоляване на личностните и социални бариери за 
включването им в равноправен живот; консултативни и медиативни модули за включване на 
хора с увреждания в трудовия процес. 

Средствата са необходими и за осигуряване на модули и програми за устройства на 
достъпност на архитектурната среда, анализ, оценка и техническа обезпеченост; извършване 
на услуги за транспортиране на трудноподвижни хора до държавни и администаативни 
институции, работни места, рехабилитационни и медицински структури, образователни 
институции. Транспортирането на хората с увреждания се извършва с адаптирани транспортни 
средства на Център за психологически изследвания като изискваната подпомагаща сума е за 
частично обезпечаване на консумативи, гориво, техническа изправност и хонорари за шофьори 
и асистенти, технически проекти (подобряване на капацитета и ефективността на МПС), рампи 
и прилежащи модули за достъпност и прилежащи архитектурни проекти. Включени са и 
разходи за реализирането на тренировъчни лагери, национални, локални и международни 
дейности с интеграционен характер за хора на инвалидни колички. Организира се 
реализирането на театрални трупи и развиването на художествена дейност; развиване на арт-
терапевтични, музикални и литературни групи пo взаимопомощ. Организират се тренировъчни 
лагери и състезания на различни видове спорт за поддържане на рехабилитационен и 
интеграционен модел на местно, национално и международно ниво и международна дейност. 

6/ Планираната сума no това nepo за субсидиране oт държавния бюджет е в 
размер на 180 000 лв. за частично дофинансиране нa издръжката нa дейността 
lвключително социални услуги u социални събития/ на структурите нa Център за 
Психологически Изследвания - на централно звено u регионални структури в 
страната, издръжката u поддръжката на ресурсните u консултантските центрове, 
Културен Център на хора с увреждания u Национален Ресурсен Център на хopa c 
увреждания, реализиране на международни обменни програми, поддържане на 
административен капацитет на организацията. 

Плануваните средства ще се разходват за покриване на частични разходи пo 
транспортни модули за мобилност на деца и възрастни с увреждания; 
телекомуникационни разходи - мобилни и телефонни услуги за поддържане на постоянен 
обмен на информация и контакт с регионалните центрове на хората с увреждания, 
ресурсните Центрове и офиси на територията на цялата страна. Необходимост от 
покриване на пощенски и куриерски разходи и консумативи за належаща и необходима 
кореспонденция с партньорски организации, официални институции на международно, 
местно и национално ниво, технически модули и международна дейност и др.  

Част от средствата ще се разходват за разкриване на нови структури, регионални 
Центрове, за които няма представителства на граждански структури, подкрепящи групи в 
неравностойно положение и поддръжка на вече създадени такива. Поради голямата 
нужда от централизиране пo региони на подкрепителни групи от хора с увреждания и 
техни близки и семейства съществува нуждата от създаването на подобни 
неправителствени поддържащи институти. Координирането на предлаганите дейности 
от Център за Психологически Изследвания в обединени центрове cпoмaгa за 
реализирането на достъпни модели за получаване на необходимите грижи от 
съответните бенефициенти. 

в/ Планираната сума no това nepo за субсидиране oт държавния бюджет е в 
размер на 120 000 лв. за частично финансиране на разходи за медийни 
антидискриминационни програми за хора с увреждания /аудио u телевизионни 
спотове, клипове u фuлмu/, изработка на медиен клunuнг, издаване на промоционни 
видео маmepuaлu, клипове u филми за хора с увреждания, прожекции, международни 



инициативи, интерактивни обучения u мотивационно-образователни модули u 
обучения. 

Средствата ще се използват за изработването на спотове и продукти с 
позитивно информационно съдържание за приемане и включване на хората с 
увреждания във всички сфери на обществения живот. Показването и доказването с 
нагледни примери, пo атрактивен и запомнящ се начин, разкриващ възможностите им 
и спечелващ симпатиите и доверието на обществените групи в тях ще промени 
нагласите и предразсъдъците в досегашното отношение на безразличие и изолация. 
Разпространението на аудио, видео и on-line материали и информационна дейност 
към хората с увреждания и от самите хора с увреждания към останалите групи е 
полезен обмен на информация, запознаващ с нуждите им и същевременно 
запознаващ с промените, подобряващи качеството на живот, предлаганите услуги, 
тренинги и възможности за културни дейности и спорт. 

г/ Планираната сума no това nepo за субсидиране oт държавния бюджет е в 
размер на 110 000 лева за частично финансироне на издателска u информационна 
дейност, международни модели за подкрепа с обмяна на onum, промяна на 
нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни 
маmepuалu, подпомагащи дейността на организацията. 

Нужни са постоянни източници на епистоларни набори от информационни 
материали, насочени към хората с увреждания и техните семейства, съобразно 
нуждите им в конкретните сфери. 

 



Предложение за размера на целево финансиране от Държавния бюджет  
за 2012 година на национално представена организация на  

хора с увреждания "Център за психологически изследвания" 

Прогнозният ни бюджет за 2012 r. за дофинансиране на дейностите ни възлиза 
на 600 000лв. /шестстотин хиляди лева/ от Държавния бюджет. 

 

Дейности Искана сума от 
Държавния бюджет 

a/ Частично дофинансиране пo реализиране на социално 
значими проекти и програми за социална интеграция на хора с 
увреждания, финансиране на действащи социални услуги и 
разкриване на иновативни социални услуги. Провеждане  
на антидискрминационни програми, социална помощ, достъпен и 
адаптиран транспорт за хора с увреждания, спортна, 
художествено-творческа и социална дейност, както и дейности с 
рехабилитационен ефект. Частично финансиране на разкриване 
на нови работни места, частично дофинансиране на разходи за 
трудова заетост на и за хора с увреждания, социално и здравно 
осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни 
експерти. Допълване на средствата, предназначени за 
интеграция чрез социални контакти, организационни дейности, 
дейности в национални и международни организации,за 
международна дейност, контакти и обменни инициативи в 
сферата на хората с увреждания. 

190 000 лв. 
 
 
 
 
 

б/ Частично финансиране на издръжката на дейността 
/включително социални услуги и социални събития/ на  
структурите на Център за Психологически Изследвания – на 
централно звено и регионални структури  в страната, 
издръжката и поддръжката на ресурсните и консултантските 
центрове, Културен Център на хора с увреждания и Национален 
Ресурсен Център на  хора с увреждания, реализиране на 
международни обменни програми, поддържане на 
административен  капацитет на  
организацията. 

180 000 лв. 

в/ Частично финансиране на разходи за медийни 
антидискриминационни програми за хора с увреждания /аудио и 
телевизионни спотове, клипове и филми/, изработка на медиен 
клипинг, издаване на промоционни видео материали, клипове и 
филми за хора с увреждания, 
прожекции, международни инициативи, интерактивни обучения и 
мотивационно- образователни модули и обучения. 

120 000 лв 

г/ Частично финансиране на издателска и информационна 
дейност, международни модели за подкрепа с обмяна на опит, 
промяна на нормативни документи, флайъри, промоционни 
печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността 
на организацията. 

 

Общ размер на исканата субсидия: 600 000 лв. 

 



Заключение 

Дейностите, които Център за психологически изследвания реализира, са 
всеобхватни и с особено значение за подобряването на жизнения стандарт на хората с 
увреждания a България. C даването на съгласие за приемане на заложените средства от 
държавния бюджет ще бъде осъществен стойностен принос при реализирането на тези 
програми съобразно изискванията на международните контролиращи органи в тази 
сфера. 

Силно се надяваме на държавна подкрепа във Ваше лице за нашето 
предложение за увеличаване на субсидията ни за 2012 г. ще бъде удовлетворена. 

 

С уважение, 

Адриана Стоименова (подпис и печат) 
Изпълнителен Директор на ЦПИ 
 
31 Май, 2011 
София 
 

 


