УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМ. – КМЕТ,
От името на национално представителните организации на и за хората с увреждания,
членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски
съвет, изразяваме настоящата си позиция В ПОДКРЕПА НА НАРЕДБАТА НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
"АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ", посл. изм. и доп. с Решение на СОС № 675
по Протокол № 23 от 29.09.2016г. Заявяваме категоричната си удовлетвореност от
досегашната нормативна конструкция и приложението на социалната услуга „асистент
за независим живот” на Столична община. Изцяло се солидаризираме с
нормотворческата идея с услугата да бъдат насърчени трудовата заетост и образованието
на хората с увреждания и да бъдат подпомогнати активните усилия на хората с
увреждания за интеграция чрез труд и образование.
Предоставянето на възможност за подпомагане от асистент е решаващо за всеки човек с
увреждане с призната 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена
чужда помощ, който е предизвикал човешките възможности и се е включил в учебен или
трудов процес. В тези случаи чуждата помощ е решаваща и е абсолютно необходимо
условие, за да бъде възможно този човек с увреждане изобщо да е в състояние да
упражнява правото си на социално включване чрез труд и образование. Предоставянето
на достъп до асистент в тези случаи е не само право на човека с увреждане, то е
абсолютно задължение на органите на публичната власт, тъй като правото на асистенция
става имплицитна част от човешкото право на труд и на образование, чието упражняване
публичните органи имат неотменимо задължение да осигурят.
Самата социална услуга е наречена „Асистент за независим И АКТИВЕН живот”, за да
се подчертае духът на закона, вложен в Наредбата от Столичен общински съвет – да
бъдат целенасочено подпомогнати хората, полагащи активни усилия за включване в
трудовия и образователния процес. Наред с това, останалите хора с увреждания, които
не учат и не работят, не са лишени и също имат право да кандидатстват за асистент, при
същите условия. Допълнително, за всички хора с увреждания, които останат извън
класирането за предоставяне на социалната услуга „асистент” от Столична община,
остава открита възможността да получат асистент по реда на социалната услуга,
предоставяна от държавата.
Чл. 4, пар. 4 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания забранява отказа
от каквито и да било права на хората с увреждания, признати и съществуващи във
вътрешното законодателство на държавите – страни по Конвенцията, под претекст, че
Конвенцията не защитава тези права. Отнемането на вече предоставени права е
драстична форма на дискриминация, която не може да бъде оправдана с твърдения за
обратна дискриминация. В случай, че съществува, разумът на Конвенцията предвижда
обратната дискриминация да бъде преодолявана не чрез отнемане на права, а чрез
предоставяне на допълнителни права за тези, които се твърди да са ощетени.
Затова считаме, че всяка промяна, която заличава от критериите за класиране отчитането
на обстоятелството, дали кандидатстващите хора с увреждания работят или учат,
противоречи на самата нормативна философия, вложена при разработването и
конструирането на социалната услуга „асистент за независим живот” на Столична
община. Насърчаването на хората с увреждания да учат и да работят следва да намери

своето нормативно отражение в конкретните хоризонтални политики във всяка област
на живота, включително като бъде съобразено при предоставянето на социалната услуга
„асистент за независим живот”, от която именно най-активните хора с увреждания имат
най-голяма нужда.
От името на национално представителните организации на и за хората с увреждания,
подкрепяме всяка инициатива за решение на Столичния общински съвет за последваща
промяна в Наредбата за предоставяне на социалните услуги "асистенти за независим
живот", с която да се предвиди механизъм за класиране на кандидатите за асистент,
отчитащ включването на кандидата в трудовия и учебния процес, като част от активните
индивидуални усилия за интеграция на всеки от нас като пълноценен член на
обществото.

