
1 
 

 

 

 

 3 ДЕКЕМВРИ -  

Международен ден на хората с увреждания 

 
На 3 декември отбелязваме Международен ден на хората с увреждания. Според Хартата на ЕС на 

основните права „Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от 

мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и 

участието им в живота на общността“. Освен това с подписването на Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания ЕС и 27-те държави от него вече поеха ангажимент за създаване 

на Европа без бариери.  

През 2010 г. Комисията прие цялостна стратегия за създаването на Европа без бариери за хората 

с увреждания до 2020 г. В нея се очертават начините, по които ЕС и правителствата на държавите 

членки могат да осигурят на хората с увреждания възможност да се ползват от своите права. 

Едно от ключовите действия в стратегията е инициатива за достъпност. Нейната цел е да се 

използват стандартизацията или правилата за обществените поръчки за гарантиране на 

достъпността на всички стоки и услуги за хората с увреждания, като същевременно се насърчава 

европейският пазар за помощни средства. Очаква се през следващите години този пазар 

значително да се разрасне, както се случи в САЩ. „Достъпност“ означава равноправен достъп на 

хората с увреждания до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните 

технологии и системи и други съоръжения и услуги. 

До 2020 г. се очаква една пета от населението на ЕС да има някакъв вид увреждане. ЕС и 

държавите от Съюза са поели ангажимент за подобряване на социалното и икономическото 

положение на хората с увреждания въз основа на Хартата на основните права на ЕС и Договора 

за функционирането на ЕС. 

Европейският съюз и всички държави от Съюза са страни по Конвенцията на Организацията на 

обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН). Този важен договор влезе 

в сила за ЕС през януари 2011 г. и осигури насоки за съдържанието на Европейската стратегия за 

хората с увреждания за периода 2010—2020 г. 

 

Ключови инициативи за хората с увреждания 

 Европейският акт за достъпност, Директива 2019/882 на ЕС за изискванията за достъпност 

на продукти и услуги регламенти относно правата на пътниците с ограничена подвижност в 

основните видове транспорт 

 Директива 2016/2102 на ЕС относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения 

на организациите от обществения сектор 

м е с е ц  

Декември 2019 

http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=bg
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 Карта на ЕС за хората с увреждания 

 Карта на ЕС за паркиране 

 Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите 

 Комисията също така подкрепя държавите членки в прилагането на КПХУ на ООН чрез 
европейския семестър и със средства на ЕС. 

 
Някои полезни инструменти на политиката са  

 Европейският стълб на социалните права, чийто принцип 17 е посветен на хората с 
увреждания и включването на въпросите, свързани с тях, в съответните принципи на 
стълба 

 Европейският семестър, чрез който се предоставя рамка за координацията на 
икономическите политики в целия ЕС и се осигурява информация относно положението 
на лицата с увреждания и без увреждания в държавите членки 

 
Европейската комисия се ангажира да повиши осведомеността относно условията на живот 

на лицата с увреждания, предизвикателствата, с които те се сблъскват в ежедневието, и 
инструментите за подобряване на живота им. Тя също така популяризира прилагането на КПХУ на 
ООН.   

За постигане на тази цел Комисията организира всяка година 

 конференция във връзка с Европейския ден на хората с увреждания 

 награда за достъпен град, с която се отличават градовете, които са положили 
изключителни усилия да станат по-достъпни. годишна награда „Достъпен град“ е 
новаторско съревнование между европейските градове за насърчаване на 
достъпността в градската среда за хората с увреждания. 

 годишен работен форум за прилагането на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания 

 обучение за юристи и политици относно политиката и законодателството на ЕС във 
връзка с уврежданията 

 
Източници:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/STATEMENT_18_6603  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=bg  

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 
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