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Първият обучителен семинар „Права на хората с увреждания в България“ по финансирания от Фонд 
Активни граждани на  Финансовия механизъм на ЕИП проект, EmpoweRARE се проведе онлайн в 
условията на пандемията от COVID-19 на 26 април 2020 година в платформата ZOOM. 

Запозната от предишните си проекти с интересите и нуждите на хората с редки болести, водещата 
организация Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) фокусира това първо обучение върху предоставяне 
на информация по основни теми и правно регулиране и покани за обучители хора с доказан експертен 
опит  и практика в областта на обучителния семинар– Иван Дечев, главен експерт към институцията на 
омбудсмана на Република България, Отдел „Правата на хората с увреждания и дискриминация“ и Илиана 
Тонова, пациент с рядко заболяване и експерт от опит. Модератор на обучението беше Наталия 
Григорова, ръководител на проекта. 

По време на обучението се представи информация за основните гарантирани права на хората с 
увреждания в България и казуси свързани с тях. До участниците беше разпратен предварителен комплект 
от обучителни материали, а по-време на обучението се създаде възможност за дискусии, въпроси и 
работа по отделни конкретни казуси. 

Участниците в обучението бяха 35 души,от които 5 душ от екипа на проекта и 30 участника представители 
на граждански организации и хора с увреждания.  Поканени да попълнят оценяваща обучението анкета, 
с която да проверят и нивото на знанията си, стари и новопридобити, по касаещите ги теми, както и да 
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дадат свои мнения и препоръки за следващите две обучения, 21 (70%) от участниците отговориха на 
анкетата. 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО ОТДЕЛИХА ОТ ЦЕННОТО СИ ВРЕМЕ ДА ДАДАТ 
НУЖНАТА НИ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА НАЙ-ПОЛЕЗНИ ЗА ВАС 
ОБУЧЕНИЯ!  

 

 

 

АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВОТО 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ EmpoweRARE 

Участниците в обучителния семинар, които отговориха на анкетата, бяха от 8 области на България – София 
град, София област, Варна, Бургас, Шумен, Ловеч, Хасково и Стара Загора. 
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19% от отговорилите са мъже, останалите 81% са жени. 

Възрастта на отговорилите по възрастови групи е както следва: 

 

Отговори на Анкета, част I. 

Въпрос 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 2. 
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Въпрос 2: Обучението беше ли проведено по достъпен начин?

Да

По-скоро да

Не мога да преценя

По-скоро не

Не
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Въпрос 1: Беше ли полезно обучението за Вас?
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Въпрос 3. 

 

Въпрос 4. 
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Въпрос 3: Организацията на обучението беше ли подходяща за Вас?

Да

По-скоро да

Не мога да преценя

По-скоро не

Не
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Въпрос 4: Смятате ли, че обучителите Ви предоставиха адекватна 
информация?

Да

По-скоро да

Не мога да преценя

По-скоро не

Не
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Въпрос 5. 

 

Въпрос 6. 
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Въпрос 5: Смятате ли, че ще можете да приложите наученото от 
обучението в ежедневието си?

Да

По-скоро да

Не мога да преценя

По-скоро не

Не
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Въпрос 6: Достатъчно ясни ли бяха инструкциите за достъп до 
онлайн обучението?
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Въпрос 7. 

 

 

За планирането на темите на бъдещите обучения, обратната връзка от участниците ни даде желаната 
информация, към кои теми те изпитват най-голям интерес и ги считат за най-полезни. С тази цел бяха 
зададени въпросите с отворен отговор, отговорите на които споделяме с вас. 

Отговори към под-въпрос 4 : Предложения за промени в  Наредбата за Медицинската Експертиза 
/моля предложете промени, които смятате за необходими, така както Вие ги разбирате/ 

Очаквано тук бяха дадени предложения, само от част от респондентите - 10 души (47,61%). 

50% от тях предлагат като необходима промяна лицата, при които са налице трайни увреждания, без 
възможност за подобрение на състоянието, да бъдат освидетелствани пожизнено. Този висок процент 
е ясно основание, че това предложение следва да се внесе в доклада към институциите, който ще бъде 
изготвен в края на проекта, като се подчертае и силната му подкрепа. 

20% от отговорилите считат, че при явяване на ТЕЛК да се вземат предвид всички диагнози 
съпровождащи основното заболяване. 

20% подчертават и друга желана промяна - Необходимо е преразглеждане на процентите за някои 
рискови заболявания, които към момента са занижени и определят нисък % ТНР / не може при 
хората с генетични заболявания над 3 годишна възраст процента за инвалидност да е само 30%. 
Предлаган процент инвалидност е 50%, който да даде възможност за подпомагане от държавата. 

Виждана за необходима промяна за 20% от отговорилите е Финансовата подкрепа която отпуска 
държавата за хората с редки заболявания да осигурява минимума за един достоен живот. 

20% също предлагат като необходима промяна да има повече възможности за заетост на пълно работно 
време на хората с редки заболявания, както и заетост на 4 или 6 часа със съответно допълнително 
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Въпрос 7: Бихте ли се включили отново в онлайн обучение?
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подпомагане от държавата, за да може тези хора да имат ресурси да живеят нормално и да полагат 
достатъчно грижи за здравето си. 

Същите 20% от отговорилите пожелаха като необходима промяна да има по-качествени медицински 
грижи и специалисти които са запознати с редките болести, предложение, което се внася като отговор 
на други въпроси и от много други респонденти. 

Процентите са над 100, понеже някои от отговорилите предлагат по няколко необходими промени. 

Отговори по Въпрос 8, част I: Коя част от обучението Ви беше най-интересна и защо? 

Отговор тук са дали 19 души (90.48% от респондентите). 

Най-често давания споделен от 10 души (47,61%) отговор, който ни дава радваща ни индикация за добре 
планирано обучение, е Правата на хората с увреждания – Закони и институции, като тук 3 души (14,28%) 
изрично подчертават, че двете презентации на експерта към Омбудсмана Иван Дечев са им били много 
интересни и полезни. 

 Всичко ми беше интересно и полезно е отговор, даден от 8 души, 38,09% от отговорилите. 

2 души (9,52%) подчертават, че информацията за ТЕЛК им е била много интересна и полезна и я 
определят като най-приложима. 

2 души (9,52%) определят като най-интересна за тях третата част от обучението при която участниците 
имаха възможност да работят по казус и да задават въпроси към панелистите. 

Отговорът (1), че най-интересно на отговорилия е била информацията за шофьорската книжка ни дава 
индикация, че някои детайли от законово уреденото подпомагане на хората с увреждания не са добре 
известни на всички и при обученията трябва да не се изпуска такава информация. 

2 души (9,52%) определят като много интересна Презентацията и за финансовите и социални помощи‚ 
на които имат право хората с увреждания /  Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Много полезна за планирането на бъдещите обучения ни беше обратната връзка за възприемането на 
дискусионните части като „много важни с цел изясняване на „специфично написаната“ в наредбите 
и законите материя. Даването на конкретни примери спомага за изясняването на недостатъчно 
ясните текстове.“ 

Отговори по Въпрос 9: Бихте ли променили или допълнили някоя от частите и ако да – по какъв 
начин? 

Очаквано на този въпрос бяха дадени по-малък брой отговори, което е обяснено от някои от тези,  които 
не са дали конкретни предложения за промени или допълване с „Не се считам достатъчно 
компетентен/на“. 

Конкретни предложения за промени и/или допълване или оценка са дали  8 души (38,09%)  

Предложения за промени има само в посока на включването на казуси след всяка част и по отношение 
на един от разгледаните казуси предложение за включване на повече информация. Разглеждането и 
решаването на казуси се приема като много полезно. 
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Предложена тема за включване в бъдещо обучение е за децата с редки болести. 

Коментирани, но не като слабост на организацията, а като нов тип непривично онлайн обучение, са 
„малкото технически / интернет проблеми с които се сблъскахме“. 

Общо споделяна оценка от 5 от далите конкретни отговори (62.50%) е, че обучението е било много добре 
структурирано и компетентно проведено, обстойно и изчерпателно и без нужда от промени. 

Отговори по Въпрос 10, част I: Смятате ли, че са необходими и други подобни обучения на хората 
с редки болести и ако да – по какви въпроси? 

18 души (85,71%) от отговорилите дават положителен отговор, че и други подобни обучения са 
необходими. 

Учудващ е единственият отговор „НЕ“, като се вземе предвид, че отговорите на този респондент по 
другите въпроси показват положително отношение към обучението (дава предложение за промяна  
„Включване и опис на доживотни ТЕЛК решения, особено при нелечими заболявания и/или липса на 
крайници. Допълнително явяване да се изисква и допуска само при утежнения и по желание на 
пациента“; определя като най-интересна част от обучението „Права на хората с увреждания – Закони и 
институции“; заявява, че не би променил/а или допълнил/а някоя от частите). Но, разбира се, всеки има 
право на мнение и може би този респондент/ка счита, че е получил цялата нужна информация. 

Най-честите отговори са: „Да определено са много необходими“, с много ценните допълнителни 
обяснения „защото хората с редки заболявания често се чувстват объркани и не знаят към кого да 
се обърнат. Институциите в България не работят достатъчно единно и се случва за решаването 
на конкретен казус да се наложи да обиколиш няколко социални служби и здравни специалисти и да 
получиш отговор „не сте за нас“., във варианти и „Да, мисля че хората не знаят към какви специалисти 
да се насочат и много закъсняват с диагнозите. Въртят се в един омагьосан кръг. Това е здравната ни 
система. Повечето лекари лекуват последствията, а не търсят причините за заболяването“ и „подобни 
обучения са рядкост и са много необходими (и касаят не само хората с редки болести, но и всички хора 
с увреждания).“ 

Като отговор на този въпрос са дадени повече предложения за включване на тези в бъдещи подобни 
обучения: 

Обучения, свързани с възможностите за трудова реализация , където се подчертава, че една от големите 
теми които трябва да се засегне е заетостта и мотивацията на работодателите да наемат такива хора. 
Подходящите условия на труд и възнаграждение.– 3 души (16.67%) 

Да се включи информация за състоянието на хората с редки болести в други страни, формулирано и 
като „запознаване с всички пациентски организации и инициативи, подкрепящи хората с редки болести 
не само в България, а и в ЕС“. 

Това е предложение, на която проектът е планирал да отговори с включването на норвежкия партньор 
FRAMBU Resource Centre for Rare Disorders, който вече работи по идентифициране на добри техни 
практики, иновативни за България и очаква тази обратна връзка, за да отговори по най-подходящ начин 
на нуждите и очакванията на хората с редки заболявания в България. 
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Обучение или кратко ръководство с насоки какво един човек с наскоро установена рядка болест е 
добре да предприеме стъпка по стъпка – какви прегледи да извърши и къде, какви документи да събере, 
кои специалисти са най-доказали се в съответната област, коя НПО би могла да помогне и пр. 

Обучение на тема дискриминацията на работното място. 

Обучения за Закона за социалните услуги. Закона за закрила на детето и Закона за социалното 
подпомагане, формулирано и като „по същите  въпроси (като настоящото обучение), включително 
новостите и измененията.“ 

И интересното предложение в бъдещо обучение „да се наблегне и на психологическа подкрепа, с 
конкретни примери как да се справя човекът с рядка болест, когато заради ограниченията, на които го 
подлага тялото му се налага да полага много повече усилия от здравите хора, а същевременно трябва да 
се бори наравно с тях , за да има своето място на пазара на труда или в други начинания“. 

А един от отговорите за  теми на бъдещо обучения е: „Медикаменти. Отговорности. Доставчици. 
Срокове. Аптечен туризъм. Проблеми“. 

Ясно е, че има много теми, по които хората с редки заболявания се нуждаят от още много допълнителна 
информация и в рамките на проект EmpoweRARE ние ще се опитаме да отговорим поне на част от техните 
нужди. 

 

Отговори по Въпрос 11, част I: Какви действия смятате, че следва да бъдат предприети за 
овластяване на хората с редки болести? 

На този въпрос в анкетата са дадени 14 конкретни отговора, докато не отговорилите конкретно най-често 
дават отговор „Нямам предложение“ или „Не смятам, че съм компетентен/а да отговоря.“ 

Една част от дадените отговори съши индикират, че смисъла на „овластяването“ не се разбира и затова 
тук ще дадем тълкуването на Европейския Форум на пациентите за това какво е овластяване на 
пациентите:  

ОВЛАСТЯВАНЕТО е: процес, който помага на хората да придобият контрол над собствения си живот и 
да увеличават капацитета си, като действат по въпроси, които самите те определят като важни. 

АСПЕКТИ НА ОВЛАСТЯВАНЕ са: 

• самоефикасност,  
• самосъзнание,  
• увереност,  
• умения за справяне,  
• здравна грамотност 

Основната цел на овластяването е укрепване на капацитета и ресурсите на уязвимата група. 

За постигането на овластяване е необходимо информиране, обучение, застъпничество, постигане на 
равноправно сътрудничество/партньорство с досегашните властимащи за участие във вземането на 
касаещи овластяваните решения. 
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Предложените от отговорилите конкретни действия са: 

Да се изготви програма за подкрепа на хората с редки болести и да се следи за нейното изпълнение – 
предложено от 3 души (21.23%). 

По-широко участие в заседанията на Комисията по редки болести със съвещателен глас – внесено 
предложение от 2 души (14.29%). 

Вместо по Наредба 16, да се приеме всички РЕДКИ БОЛЕСТИ ОТ СЗО ДА СА В СПИСЪКА (допълни 
официалното име на „списъка“) – предлагано от 2 души (14.29%). 

Повишаване информираността за тези болести.  

Сдруженията с нестопанска цел, като организации на хора с редки болести, да имат възможността за 
принос при създаване на регистър на заболяването, както и да получават информация, свързана със 
заболяването, което представляват 

Осведомяване на широката общественост за трудностите, които такива хора изпитват, и какво всеки би 
могъл да направи, при желание, за да ги подкрепи. Чрез задействане на потърпевшите и обществото да 
се окаже допълнителен натиск на съответните структури на държавата за въвеждане на благоприятни 
промени 

Продължаващи обучения, включително за застъпничество и гражданска активност 

Предложения, за които трябва да се лобира, са: 

Разширяване възможностите за безплатни генетични изследвания, за ранното им откриване и 
евентуално лечение 

Възможности за платено от държавата лечение в чужбина, ако тук няма такива. 

Създаване на институция запозната с всички права на хората с редки заболявания и увреждания, към 
която човекът или неговите близки да могат да се обърнат и тя да дава конкретни насоки и препоръки 
според индивидуалния случай на човека, да му бъде разяснено стъпка по стъпка поредността и 
институциите към които може да се обърне и поредността и спецификата на документите. 

Създаване на документ, който обобщава информацията от всички законови разпоредби и посочва 
конкретните институции и поредност, към които трябва да се обърнат хората с редки заболявания или 
техните близки 

Проучване на нуждите на хората с редки заболявания и съдействие за внасяне на законодателни 
промени. 

Конкретна ангажираност на лекарите към хората с редки заболявания.  

Социални услуги и подкрепа, специализирани според нуждите на хората с редки болести 

Отговори по Въпрос 12, част I: Имате ли други предложения, коментари и препоръки? 

7 души от отговорилите на анкетата са дали конкретни отговори по този въпрос. 
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Предлага се в бъдещите обучения са се разглеждат Практически въпроси по законодателството – 
Наредба 16, НРД, ПЛС и др 

Анкетата да е създадена във формат и за мобилни телефони или чрез Гугъл формуляр 

И тук се повтаря направеното предложение Да се следи повече кои хора имат наистина специални 
потребности и да се прекратят плащания по фалшиви телкове, което показва важността за хората, които 
наистина имат увреждания, да се премахне възможността за злоупотреба с техните права на 
подпомагане. 

Да се улесни процедурата по издаване на ТЕЛК.  

Да се обособи механизъм за хората без доходи, чрез който те да успяват да ползват помощта. 

Отново се настоява Да се премахне преосвидетелстването при очевадни нелечими диагнози. /Пр. 
Синдром на Даун, ампутирани крайници/ 

Създаване на механизъм , който да  осигури конкретна ангажираност на лекарите към хората с редки 
заболявания, по основни направления и възможност за тяхното финансово възнаграждение с цел да 
бъдат лично ангажирани към спецификата на заболяванията и да следят всички актуални възможности 
за лечение и последваща грижа, който според внеслия предложението би съдействал много за по-
доброто бъдеще на хората с редки заболявания. 

Да се направи регистър на редките болести, ако няма такъв. 

Да се изготви списък с контакти на граждански организации, работещи в области, касаещи хората с 
увреждания/с редки болести – в страната и в чужбина. 

Към отговорите на този въпрос отговарящите в 2 случая са прибавили изрично изказване на благодарност 
към екипа на проекта - за изпратената нагледна информация по отделните модули и особено радващата 
ни благодарност за „възможността да участвам в обучение, което е от реална полза за хората и в 
работата ми като социален работник“. 

В част II, бяха заложени въпроси за наученото от обучението, като по-долу са дадени графични 
резултатите на участниците. Среден успех на И.Л. от въпросите с множествен избор - 78%, което показва 
много добра успеваемост от обучението и принос към по-доброто осведомяване и овластяване на 
участниците.  
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ОТ СВОЯ СТРАНА ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ EMPOWERARE ОЩЕ ВЕДНЪЖ ИЗКАЗВАТ 
БЛАГОДАРНОСТТА СИ ЗА ЦЕННАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБРАТНАТА ВРЪЗКА! 

 

ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА ОТГОВОРИМ НА ОЧАКВАНИЯТА ВИ И ДА 
ДОПРИНЕСЕМ ЗА ОВЛАСТЯВАНЕТО НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ! 

 
 
 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“ 
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Резултати на И.Л. от въпросите с множествен избор - Част 2
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