
      

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

Относно: Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

 
 

Със Заповед № РД01-544 от 14.08.2019г. на министъра на труда и социалната 

политика е приета „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност“  /обнародвана в бр. 66 от 20.08.2019 г. на ДВ/. 

Със Заповед № РД01-91 от 11.02.2020г. на министъра на труда и социалната 

политика са утвърдени нови формуляри и съпътстващи документи, необходими за 

кандидатстване по приетата програма. 

Програмата се прилага на територията на всички общини в Република 

България.  

Изпълнението на програмата се осъществява на проектен принцип и се 

реализира ежегодно със средства от държавния бюджет в рамките на одобрените 

бюджетни средства за съответната година. 

Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи 

жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване 

на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните 

им потребности. 

Програмата се реализира в два компонента, както следва:  

1. Компонент 1 "Достъпна жилищна среда" - за финансиране изпълнението на 

инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни 

сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по 

нестопански начин;  

2. Компонент 2 "Лична мобилност" - за приспособяване на лично моторно 

превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно 

увреждане.  

 

 Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по 

двата компонента, но поотделно - с две отделни заявления. 

За финансиране по Компонент 1 може да кандидатства:  

1. Собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайно 

увреждане и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който 

е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, и/или дете с 

определени вид и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка, и е с 

постоянен адрес - адреса на същата индивидуална жилищна сграда;  

2. Ююридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление 

на етажната собственост (ЗУЕС), когато собственик на жилище в жилищната сграда в 

режим на етажна собственост е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна 

количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се 

придвижва с инвалидна количка, и/или дете с определени вид и степен на увреждане, 
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което се придвижва с инвалидна количка, и е с постоянен адрес - адреса на същото 

жилище.  

 

По смисъла на настоящата програма за член на семейството се смята и лице над 

18-годишна възраст с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с което 

собственикът на индивидуална жилищна сграда или на жилище в жилищната сграда в 

режим на етажна собственост е в родствена връзка и полага постоянно лични грижи за 

него. 

Допустими за финансиране по Компонент 1 са проектните предложения за 

извършване на СМР в съществуващи жилищни сгради на лицата с увреждания и/или в 

прилежащите им външни пространства, но в рамките на урегулираните поземлени 

имоти, в които са разположени.  

По смисъла на § 5, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство 

на територията "жилищна сграда" е сграда, предназначена за постоянно обитаване и 

състояща се от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната 

разгъната застроена площ. В допустимите проектни предложения трябва да са 

предвидени единствено СМР за изграждане/поставяне на съоръжения за преодоляване 

на различни нива в жилищните сгради, в т.ч. рампи, подемни платформи и асансьори, 

съответстващи на изискванията за достъпност по Наредба № 4 от 2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, за които е налице 

одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж/поставяне. 

 

Финансовата рамка на проектните предложения по Компонент 1 е между 10 

000 лв. с ДДС (минимална стойност) и 100 000 лв. с ДДС (максимална стойност) на 

едно проектно предложение.  

Стойността на всяко проектно предложение се определя въз основа на 

количествено-стойностна сметка (КСС) за предвидените по одобрения инвестиционен 

проект дейности, в която единичните цени на отделните видове СМР следва да бъдат 

съобразени с актуалните разходни норми на Издателство СЕК с нанесен съответен код. 

КСС се изготвя от кандидата по образеца на Приложение - КСС.  Проектни 

предложения по Компонент 1, които не съответстват на финансовата рамка по ал. 1, не 

се допускат за финансиране. 

 

Дейностите по реализиране на програмата за постигане на целите се подпомагат 

от Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, органите на 

местно самоуправление и организациите на и за хората с увреждания.  

 

Ангажименти на институциите: 

 

1.  Агенцията за хората с увреждания публикува и поддържа на интернет 

страницата си информация за популяризиране на Националната програма.  

2. Агенцията за социално подпомагане чрез своите териториални поделения 

информира хората с увреждания относно възможността за финансиране на дейностите 

по програмата.  

3. Общините съдействат за реализиране и популяризиране на програмата и 

подпомагат хората с увреждания, като оказват пълно съдействие в процеса на 

изготвяне на съответните проектни предложения съобразно тяхната 

компетентност. 

 



4. Главните архитекти на общините/районите:  

- Издават виза за проектиране (в изискуемите по Закона за устройство на 

територията случаи) на съоръжението за достъпна среда, преценявайки 

законността на съществуващата жилищна сграда и реалната техническа 

възможност за изграждане или поставяне на съответното съоръжение за достъпна 

среда;  

- Одобряват инвестиционен проект, представен от кандидата по Компонент 

1, за изграждане или поставяне на съоръжение за достъпна среда в съответствие с 

изискванията на наредбата по чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на 

територията, когато съответната жилищна сграда е законна, като издават 

съответното разрешение за строеж или разрешение за поставяне, без да събират 

такси за него, по реда на чл. 184 от Закона за устройство на територията. 

 

Администрирането на дейностите по програмата - организацията, 

координацията и оперативният контрол (по документи и на място), се осъществява от 

специализирани звена в Министерството на труда и социалната политика. 

На сайта на МТСП са публикуване обяви за стартиране на кампания 2020 за 

набиране на проектни предложения,  като крайният срок е 12.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


