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1. Цели на проекта 

 

Обобщаването на опита на АРДЕ, натрупан в дългогодишната дейност на 

асоциацията в подкрепа на хората с епилепсия и на техните семейства (от 1998 

г. като Фондация на родители на деца с епилепсия, а от 2008 – като Асоциация 

на родители на деца с епилепсия), показва, че сред основните проблеми, пред 

които са изправени представителите на тази група, са развитието на умения на 

социално включване и тяхната лична инициативност. Липсата на адекватни 

умения за социално включване поставя пред изпитание най-вече децата с 

епилепсия, които от ранна детска възраст се намират в зависимост от своите 

семейства и тази зависимост по-нататък има негативни последствия върху 

тяхното самостоятелно индивидуално развитие, както и върху участието им в 

обществения живот. 

Някои от важните последици са слабата мотивация за получаване на 

допълнителна квалификация или преквалификация в рамките на ученето през 

целия живот, трудностите за самостоятелно справяне в интегрирана среда, не 

на последно място и поради нейната неотзивчивост, което нерядко води до 

затваряне на лицата с епилепсия или с увреждане в семейството или в 

ограничените общности на лицата с такива проблеми. Специфични проблеми 

сред лицата в трудоспособна възраст са и по-ниското самочувствие, недобре 

развити трудови навици, както и недостатъчна квалификация и опит. 

Проектът се фокусира върху три ключови потребности на 

представителите на тези групи - социални и здравни услуги за лица с 

епилепсия или с увреждане, особено на децата и за техните семейства; 

специализирана подкрепена заетост; промяна на негативните нагласи към 

хората с епилепсия или с увреждане – както сред обществото като цяло и най-

вече тези на работодателите; както и на самите лица с епилепсия или с 

увреждане по отношение на техния трудов потенциал. 
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Общата цел на проекта е извършването на комплексни действия за 

създаване на равни възможности и улесняване на социалното включване на 

лица с епилепсия или с увреждане и техните семейства, включително достъпа 

до трудова заетост. Специфичните цели са: (1) предоставяне на комплекс от 

иновативни социални и здравни услуги; (2) предоставяне на иновативни услуги 

за подкрепена заетост за активно търсене на работа, включително 

самостоятелна заетост; (3) промяна на обществените нагласи чрез повишаване 

степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на 

лицата с епилепсия или с вреждания. 

 

Цел и предмет на анкетните проучвания 

 

В дейност 3 от проекта е предвидено провеждането на изследвания, 

проучвания и анализи за потребностите на лицата и децата с епилепсия или с 

увреждане и техните семейства в национален и регионален план при достъпа 

до здравеопазване, образование, социални услуги и заетост. 

В рамките на тази дейност е предвидено да се направи анализ на 

потребностите от социално включване чрез заетост на лицата в две целеви 

групи: 

- деца и лица с епилепсия или с увреждане и техните семейства; 

- лица с епилепсия или с увреждане в трудоспособна възраст. 

Анализът следва да се основава на данните на емпирично изследване 

чрез качествени методи. За целта е предвидено провеждането на две анкетни 

проучвания във всяка от целевите групи чрез два въпросника: 

- въпросник за семействата на деца и лица с епилепсия или с увреждане; 

- въпросник за лица с епилепсия или с увреждане над 18 г. в 

работоспособна възраст.  

Непосредствената цел на емпиричните проучвания е да се изведе 

социално-демографския профил на социалните категории „лица с епилепсия“ и 

„лица с увреждане“; да се установи какви са потребностите от социално 

включване чрез заетост за лицата от тези категории; да се направят конкретни 

изводи и препоръки в сферата на социалното включване чрез заетост. 
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Крайната цел на тази дейност е въз основа на данните от проучванията 

да се разработят по-конкретни мерки за улесняване на достъпа на лицата с 

епилепсия или с увреждане до здравеопазване, образование, социални услуги 

и заетост и за повишаване на ефективността на политиките в тази насока на 

регионално и национално ниво. 

 

Инструментариум 

 

В съгласие със заложените в дейност 3 изследвания на двете целеви 

групи, бяха разработени 2 инструмента (въпросници). 

1. Въпросник за родители или настойници1 на деца с епилепсия или с 

увреждане под 18 год. възраст. 

Целта на този въпросник е да се проучи мнението на възрастните 

членове на семействата, в които има деца с епилепсия или с увреждане, по 

редица въпроси, свързани с достъпа до здравеопазване, образование и 

социални услуги както на децата, така и на техните родители, а също така и 

достъпът до трудовия пазар на родителите. Въпросникът включва 2 основни 

части: (1) социално-демографски блок, чрез който се събират 8 типа данни за 

респондента (родителя) и за детето с епилепсия или с увреждане и (2) 

изследователски въпроси.  

Изследователските въпроси, които са общо 55, са разделени в четири 

секции: 

1. Секция „Достъп до здравеопазване“ с подсекции 1.1. Лекарствени 

средства, 1.2. Лечение на заболяването и 1.3. Медицински грижи в училище.  

2. Секция „Достъп до образование“ с подсекция 2.1. Интегрирано 

образование. 

3. Секция „Достъп до социални услуги“ с подсекции 3.1. Социални 

дейности и 3.2. Социални услуги. 

4. Секция „Достъп до заетост“ с подсекции 4.1. Активно търсене на 

                                                           
1 По-нататък в текста за по-кратко се използва само формата „родител“ както за биологичните 
родители, така и за настойниците или попечителите на малолетни или непълнолетни деца, 
които полагат грижи за тях. 
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работа, 4.2. Отношение на работодателите. Равнопоставеност на работното 

място и 4.3. Самостоятелна заетост. 

Въпросите в първите три секции са предназначени за проучване на 

мнението на родителите за достъпа на тяхното дете с епилепсия или с 

увреждане до съответния тип услуги и за качеството на услугите, както и за 

проблемите, с които родителите се сблъскват при ползването на тези услуги. 

Формулировките на част от въпросите изразяват някои широко разпространени 

в нашето общество мнения, вярвания и стереотипи за хората с епилепсия или с 

увреждане, а друга част – мненията на научната общност по тези въпроси. В 

този смисъл въпросите в теста са предназначени и за отразяване на степента 

на информираност, личните мнения и преживяванията на представителите на 

тази целева група. Въпросите са формулирани като твърдения, а отговорите на 

респондентите са в 5-бална Ликертова скала, чрез която те изразяват степента 

на своето съгласие от 1 (изобщо не съм съгласен със съответното твърдение) 

до 5 (напълно съм съгласен). 

 

2. Въпросник за хора с епилепсия или с увреждане в трудоспособна 

възраст, над 18 години 

Целта на този въпросник е да се проучи мнението на лицата, страдащи 

от епилепсия или от увреждане, които са пълнолетни и в трудоспособна 

възраст, по редица важни за тях въпроси. Поради това, че лицата в тази целева 

група имат сходни здравословни проблеми с тези от предходната и съответно 

решават сходни проблеми с адаптацията към социалната среда, тази анкета 

също е ориентирана към изследване на проблемите, свързани с достъпа до 

здравеопазване, образование, социални услуги и до трудовия пазар на тази 

група от лица. 

Въпросникът включва 2 основни части: (1) социално-демографски блок, 

чрез който се събират 7 типа данни за респондентите от тази целева група и (2) 

изследователски въпроси. Изследователските въпроси са общо 55 и са 

формулирани по такъв начин, че да отразяват както гледните точки на лицата 

от тази група, така и на техния изказ. Формулировките на част от тях също 

изразяват някои широко разпространени в нашето общество мнения, вярвания 
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и стереотипи за хората с епилепсия или с увреждане, а друга част – мненията 

на научната общност по тези въпроси. В този смисъл въпросите в теста 

отразяват и степента на информираност, личните мнения и преживяванията на 

представителите на тази целева група. 

Въпросите са разпределение в следните четири секции: 

1. Секция „Достъп до здравеопазване“ с подсекции 1.1. Лекарствени 

средства, 1.2. Лечение на заболяването.  

2. Секция „Достъп до образование“ с подсекция 2.1. Достъп до общо 

образование и 2.2. Достъп до продължаващо обучение/ квалификация 

3. Секция „Достъп до социални услуги“ с подсекции 3.1. Социални 

контакти, социални умения и 3.2. Социални услуги 

4. Секция „Достъп до заетост“ с подсекции 4.1. Активно търсене на 

работа, 4.2. Отношение на работодателите. Равнопоставеност на работното 

място и 4.3. Самостоятелна заетост 

Въпросите във всяка секция са предназначени за проучване на мнението 

на респондента с епилепсия или с увреждане за достъпа, който той има до 

съответния тип услуги и за качеството на услугите, както и за проблемите, на 

които се натъква при ползването на тези услуги. 

Въпросите са формулирани като твърдения, а отговорите на 

респондентите са в 5-бална Ликертова скала, чрез която те изразяват степента 

на своето съгласие от 1 (изобщо не съм съгласен със съответното твърдение) 

до 5 (напълно съм съгласен) 

 

2. Анализ на резултатите от анкетното проучване на родителите на 

деца с епилепсия или с увреждане под 18 год. възраст 

 

Социално-демографски профил на лицата в извадката 

 

Като респонденти в това анкетното проучване участваха представители 

на целевата група от различни населени места в България – основно членове 

на асоциацията в нейните структури по места, както и членове на семейства, в 

които има деца с увреждане.  
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Общият брой на лицата в извадката е 168, от които 46 (27.38% от всички2 

участници) са родители на деца с увреждане, а 114 (67.86%) – на деца с 

епилепсия. Осем от участниците не са посочили какво е заболяването на 

детето в семейството. Разпределението на участниците по възраст е 

представено на следващата таблица. 

 

Таблица 1. Разпределение на респондентите по възраст 

Възрастова група Брой % от всички 
до 20 г. 4 2.38 
21-30 г. 12 7.14 
31-40 г. 76 45.24 
41-50 г. 54 32.14 
51-60 г. 10 5.95 
над 60 г. 12 7.14 
Без отговор 0 0.00 

 

Сред анкетираните най-голяма по обем е субгрупата на родителите на 

възраст 31-40 г. (76 респонденти, 45.24% от всички), следвана от тази на 

родителите на 41-50 г. (54, 32.14%). Следователно преобладаващата част от 

родителите на деца с епилепсия или с увреждане (над 77% от всички) са в 

активна и трудоспособна възраст между 31 и 50 години. 

Образователният статус на респондентите е представен на следващата 

таблица. 

 

Таблица 2. Образователен статус на родителите 

Образование Брой % от всички 
начално 28 16.67 
основно 44 26.19 
средно (гимназиално) 26 15.48 
средно-специално 28 16.67 
полувисше 8 4.76 
висше 30 17.86 
Без отговор 4 2.38 

 

                                                           
2 Тук и по-нататък в анализа всички дялове на респондентите, изразени в проценти, са част от 
целия обем на съответната извадка. Поради това, че по някои от променливите няма данни за 
всички лица, сумата от всички дялове може и на не достига 100%. 
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По този социално-демографски признак родителите представляват една, 

на пръв поглед, нехомогенна група, в която има лица с различни образователни 

равнища. Разгледани в по-едър план, тези данни показват, че с по-ниско 

образование (начално и основно) са 42.86% от респондентите, а със средно 

(гимназиално и специално) са други 32.14%. Това означава, че 

преобладаващата част от родителите (75.01%) имат образование, не по-високо 

от средно. С полувисше и висше образование са едва 22.62% от анкетираните. 

Този преобладаващо по-нисък образователен статус на родителите, който 

предполага и по-ниска квалификация, може да се разглежда като един от 

факторите, които затрудняват достъпа им до такива работни места, които 

изискват по-висока квалификация, но и са по-добре платени. 

Най-голям дял от анкетираните живеят в градове-областни центрове (76 

души, 45.24%), в села живеят 52 души (30.95%), в по-малки градове живеят 22 

души (13.10%), а в столицата – 10 души (5.95%). Тези данни показват, че 

извадката от родителите на деца с епилепсия или с увреждане може да бъде 

разглеждана като съставена от две почти еднакви по обем субгрупи, които имат 

различен достъп до здравеопазване, образование, социални услуги и заетост. 

От една страна, в по-благоприятна позиция са тези, които имат местожителство 

в столицата или в големите областни центрове поради наличието на добра 

инфраструктура, болнична и училищна мрежа, по-развити социални услуги и 

повече (потенциални) работни места в сферата на производството, търговията, 

услугите, държавната, областната или общинската администрация. Обратно,  в 

по-неблагоприятна позиция са живеещите в малките градове и села, в които 

посочените услуги, както и достъпът до работни места са силно редуцирани 

или, в някои случаи, изцяло липсват. 

Показателен в това отношение е трудовият статус на родителите. Най-

голямата субгрупа е тази на безработните (68 души, 40.48% от всички). Друга 

относително голяма група е тази на работещите (60, 35.71%), докато 

пенсионерите (16, 9.52%) и учащите (2, 1.19%) са значително по-малко. Като 

цяло, делът на лицата, които нямат собствени доходи (безработни и учащи), 

както и тези с ограничени доходи (пенсионери), надхвърля 50% от 

анкетираните. 
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Според семейния статус на анкетираните най-големи са субгрупите на 

семейните (50 души, 29.76% от всички) и на тези, които живеят на семейни 

начала (48, 28.57%). Лицата в брак, които живеят разделени, са само 2 (1.19%). 

Сравнително малко са несемейните, самотни родители (22, 13.10%), както и 

разведените (20, 11.90%). Лицата са починал съпруг/ съпруга са също малък 

брой (12, 7.14%). Прави впечатление, че общият дял на родителите, които 

отглеждат сами своето дете с епилепсия или с увреждане (които живеят 

разделени, несемейни, разведени или вдовци/ вдовици), не е никак малък – той 

надхвърля 33% от всички анкетирани. 

Възрастовото разпределение на децата с епилепсия или с увреждане в 

семействата е представено на следващата таблица. 

 

Таблица 3. Разпределение на децата с епилепсия или с увреждане по възраст 

Възрастова група Брой % от всички 
до 3 г. 2 1.19 
4-6 г. 32 19.05 
7-9 г. 28 16.67 
10-12 г. 44 26.19 
13-15 г. 30 17.86 
16-18 г. 20 11.90 
Без отговор 12 7.14 

 

Данните от горната таблица показват, че в извадката, макар и косвено, 

чрез техните родители, са обхванати деца от всички възрастови групи. С 

изключение на децата до 3 години, които са малък брой (2 деца, 1.19% от 

всички), останалите възрастови групи са представени сравнително равномерно, 

като сред тях сравнително по-голяма е субгрупата на възраст 10-12 г. (44, 

26.19%). 

Тъй като децата в извадката са на възраст до 18 години, по-голямата 

част от тях попадат в сферата на училищното образование, което, съгласно чл. 
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8 (2) от Закона за предучилищното и училищното образование3, е 

задължително до навършване на 16-годишна възраст. В същия член се 

постановява, че „Училищното образование … започва от учебната година, 

която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето“, в 

чл. 8 (3) се посочва, че при определени условия това може да стане и при 

навършване на 6-годишна възраст. До навършване на възрастта за постъпване 

в училище, децата посещават детска градина съгласно чл. чл. 24. (1), в който е 

посочено, че „Детската градина е институция … в която се отглеждат, 

възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до 

постъпването им в I клас“. Следователно преобладаващата част от децата 

следва да бъдат обхванати в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Какви образователни институции посещават децата от изследваните 

семейства? Разбира се, такива, които съответстват на тяхната възраст, 

основно в масовите училища. 26 от децата (15.48%) посещават детски градини, 

60 деца (35.71%) се обучават в общообразователни училища, 2 деца (1.19%) са 

в профилирани училища, 4 деца (2.38%) са в технически училища и 2 (1.19%) – 

в професионално-технически училища. Същевременно немалка част от децата 

посещават специализирани образователни институции като центрове за 

специална образователна подкрепа (52 деца, 30.95%) и центрове за подкрепа 

на личностното развитие (4 деца, 2.38%), които извършват диагностична, 

рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа, както и ресурсно 

подпомагане на ученици със СОП. 

В по-общ план, над половината от децата с епилепсия и с увреждане 

посещават масовите образователни институции – това са близо 55.95% от 

всички деца в наблюдаваните семейства. Прави впечатление, че сред тях 

относително висок е делът на децата, които се обучават в масовите 

общообразователни училища и същевременно изключително нисък е делът на 

                                                           
3 Закон за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила 
от 1.08.2016 г., изм. и доп. бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм. бр. 105 от 
30.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм. ДВ, бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. 
и доп. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017, изм. ДВ. бр. 24 от 16.03.2018, изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 6.11.2018, 
изм. ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г. 
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тези, които се обучават в технически и професионално-технически училища, от 

които могат да излязат професионално подготвени4. 

 

Анализ на резултатите от секция 1. „Достъп до здравеопазване“ 

 

Въпросите в тази секция са ориентирани изцяло към оценка, от страна на 

родителите, за достъпа на техните деца до здравни услуги и за качеството на 

тези услуги. Като цяло, родителите са запознати с качеството и ефективността 

на лекарствата, които могат да се използват за лечение на детето (3.98). 

Според тях, обаче, цените на някои от лекарствата са много високи, затова 

съответните здравни органи трябва да направят необходимото за тяхното 

намаляване (4.08). Малко над половината посочват, че понякога в аптечната 

мрежа липсват (някои от) лекарствата, които са предписани на детето (3.38). 

По-категорично е изразено е мнението, че е необходимо държавни или 

неправителствени структури да оказват парична помощ на родителите с 

ограничени финансови възможности за закупуване на необходимите лекарства 

(4.06).  

Като цяло, родителите са запознати с особеностите на заболяването на 

детето и кои методи на лечение са подходящи за него (4.08). Също така малко 

над половината от тях смятат, че лекуващият лекар е определил правилно 

медикаментозната схема за детето, като е подбрал е адекватния медикамент и 

е предписал оптималната му дозировка (3.76). Въпреки това по-голяма част от 

тях се нуждаят от периодични консултации с лекари-специалисти по въпросите, 

свързани със заболяването на детето, неговото текущо състояние, 

провежданото лечение и медикаментозната схема (4.17). Преобладаващата 

част от родителите не са доволни от медицинската експертиза за определянето 

на вида и степента на увреждане на децата (до 16-годишна възраст), която 

често пъти води до ощетяване на децата (4.27). Родителите използват, макар и 

не така масово, услугите на Центровете за комплексно обслужване на деца с 

                                                           
4 Центровете за специална образователна подкрепа, които посещават някои деца, също могат 
да предлагат и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална 
квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия. 
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увреждане и хронични заболявания (3.43). По въпроса за достъпа на детето до 

квалифицирана медицинска помощ за диагностика и лечение на неговото 

заболяване в населеното място, където живее семейството, мненията на 

родителите се раздвояват (3.08). Близо половината са склонни да смятат, че 

тези услуги са налични и достъпни и това са предимно онези, които живеят в 

столицата и в областните центрове. Обратно, жителите на малките градове и 

особено на тези в селата заявяват категорично мнението си, че тези услуги на 

недостатъчни и трудно достъпни. 

Удовлетвореността на родителите от медицинските грижи, които техните 

деца получават в училище, като цяло е на ниско равнище. Така например, 

силно негативно е мнението им за наличието на квалифициран медицински 

персонал, който да реагира адекватно и да се погрижи за детето, ако то има 

нужда от помощ в училище (1.54), при това без разлика дали съответното 

училище е в столицата или по-малко населено място. Подобно е мнението им 

за готовността на учителите и на останалия персонал в училище да реагират в 

момент на криза при детето (1.43) или да се погрижат детето да приеме 

съответната доза медикаменти, когато е на училище (1,23). От друга страна, по-

голяма част от родителите са информирали училищното ръководство и 

учителите какви медицински мерки трябва да се предприемат, ако детето им 

изпадне в криза в училище (4.27), какво е заболяването на детето и какви са 

рисковете, свързани с това заболяване (4.23). Също така преобладаващата 

част от родителите водят детето си училище и го вземат оттам след 

завършване на занятията. Поради недоверието си към готовността/ 

способността на училищния персонал да подпомага децата със заболявания в 

случай на необходимост, по-голямата част от тях се страхуват, че детето може 

да изпадне в криза, докато е на училище, и да не получи адекватна помощ 

(3.96). 

 

Анализ на резултатите от секция 2. „Достъп до образование“ 

 

Въпросите в тази секция са ориентирани към изследване на мнението на 

родителите за качеството на образователните услуги, които ползват техните 
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деца, и за достъпа до тези услуги. Във фокуса на вниманието е интегрираното 

образование и проблемите, които родителите срещат при интегрираното 

обучение на техните деца в образователната система. Като цяло, родителите 

са убедени, че децата с епилепсия или с увреждане трябва да посещават 

общообразователните училища заедно с всички останали деца, за да бъде 

удовлетворена тяхната потребност от общуване (4.37). На това мнение са като 

родителите на деца с епилепсия, така и децата с увреждане, няма различия и 

по отношение на трудовия и на семейния статус на лицата. Наблюдават се 

обаче разлики по отношение на местоживеенето на родителите. По-

категорични в предимствата на интеграцията на децата са жителите на 

големите областни центрове и на селата, а по-малко уверени са тези от 

столицата и от по-малките градове. Такива различия се наблюдават и по 

отношение на образователния статус на лицата. Лицата със редно и по-високо 

образование са по-склонни да разглеждат интеграцията като полезна за 

развитието на техните деца, отколкото тези с по-ниско образование. 

Родителите смятат, че законодателството, което урежда интеграцията на 

децата със специални образователни потребности (СОП) в масовите училища, 

както и практиката в тях, не позволяват лесното и бързо интегриране на децата 

и трябва да се променят (4.22). Според анкетираните, децата със СОП в 

училище неправилно се възприемат като група със сходни потребности. За да 

постигне успешна интеграция, е необходимо децата да се възприемат като 

отделни индивиди със специфични индивидуални потребности (4.22). Въпреки 

своето недоволство от институционалните условията за интегриране на децата, 

по-голяма част от родителите декларират, че знаят какви са образователните 

правата на децата и към коя институция да се обърнат, когато тези права са 

нарушени (3.99).  

Според данните от демографския блок, малко над половината от децата 

с епилепсия и с увреждане посещават масовите образователни институции. 

Същият дял от родителите отбелязват, че са имали проблеми при записването 

на детето в училище поради спънки от страна на училищното ръководство или 

на по-висшите ръководни органи на МОН, както и на отдели "Закрила на 

детето" и „Образование и култура” в общината (3.22). Смущаващо е, че за 
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наличието на такива пречки свидетелстват родителите на всички деца, 

независимо от това каква образователна институция посещават, но като най-

сериозни се очертават проблемите при записване в детските градини, в 

професионално-техническите и общообразователните училища. Нещо повече, 

ръководствата на училищата често директно отказват да приемат деца с 

епилепсия или с увреждане и се опитват да ги насочат към помощно училище 

(3.52). 

Над половината от родителите посочват, че в училището, което 

посещава тяхното дете, липсват или са недостатъчни квалифицираните 

специалисти за интегрирането на децата с епилепсия или с увреждане 

(ресурсен учител, логопед, социален работник, психолог, медицинска сестра и 

др.), които да работят с тях съобразно техния вид увреждане или нарушение 

(3.62). Същият дял от родителите не чувстват подкрепа от държавните 

структури или от НПО, когато се окажат в конфликт с училищното ръководство 

заради това, че са предприели действия за подпомагане на интеграцията на 

децата в училище (3.63). 

Преобладаващата част от родителите са съгласни, че е необходимо 

училищното ръководство или класният ръководител да обясняват на 

родителите на останалите деца в класа каква е същността на заболяването на 

детето, за да се преодолее тяхната съпротива срещу това то да учи в класа 

наред с техните деца (4.01). Те настояват за разработването на индивидуални 

планове за интегриране на децата с епилепсия или с увреждане, посещаващи 

масовото училище, които да включват обучението, работата вкъщи, 

заниманията през свободното време и др. (4.11). Над половината от 

родителите посочват, че в училището, което посещава тяхното дете, липсват 

приспособления, които да му осигуряват лесен достъп до сградата (3.52). Още 

по-категорично е мнението им, че масовото училище се стреми да приспособи 

децата със СОП към себе си, а не да се съобрази със специфичните им 

потребности (4.13). За съжаление, преобладаващата част от родителите 

смятат, че не могат да влияят по никакъв начин на процеса на интеграция на 

своите деца (4.04). Въпреки това или може би поради това те биха желали 

учениците със СОП да имат възможност да се обучават по гъвкава учебна 
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програма, съобразена с техните потребности (самостоятелна, индивидуална, 

дистанционна или комбинирана) (4.08). 

 

Анализ на резултатите от секция 3. „Достъп до социални услуги 

 
Въпросите в тази секция са предназначени за оценка на мнението на 

родителите за достъпа на техните деца до социални услуги и за качеството на 

тези услуги. 

От въпросите в секцията за образователните услуги стана ясно, че 

родителите са отворени за интеграцията на своите деца в училище. По 

подобен начин те гледат и на по-широките социални взаимодействия на деца. 

Въпреки това повече от половината от родителите имат опасения, че 

огласяването на болестта на детето пред близки, познати или в училище може 

да доведе до негативно отношение към него и да навреди на репутацията на 

цялото семейство (3.68). Почти същия дял от родителите смятат, че за децата с 

епилепсия или с увреждане детските лагери, екскурзиите и други форми за 

активен отдих са почти недостъпни, което е предпоставка за тяхната социална 

изолация (3.59). Родителите са по-категорични в мнението си, че децата с 

епилепсия или с увреждане трябва да има възможност да се социализират с 

връстниците си (в общността), а не да общуват само с други деца със 

здравословни проблеми като техните (3.95). Нещо повече, за преобладаващата 

част от тях е необходимо социални услуги да се предоставят не само на 

детето, но и на семейството, на всички, които се грижат за него (3.77). 

Мненията на респондентите за качеството на услугата личен (социален) 

асистент са раздвоени (3.01). Половината от тях ползват тази услуга и са по-

скоро удовлетворени, другата половина изразяват недоволство от тази услуга. 

Мненията на родителите по този въпрос не се различават в зависимост от вида 

на заболяването на детето в семейството, както и по трудовият статус на 

родителя. Различават се обаче в зависимост от своето образованите – по-

удовлетворени са лицата с по-ниско, а по-малко удовлетворени – тези с по-

високо (средно, полувисше и висше) образование. Наблюдава се и ясна 

тенденция по-висока степен на удовлетвореност да изпитват живеещите в по-
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големите населени места (столица, областен център) а по-ниска – тези в по-

малките населени места (малък град, село). 

Личната помощ за децата с епилепсия или с увреждане е от ключово 

значение не само за тяхното развитие, но и за функционирането на 

семейството. Ето защо родителите заемат категорична позиция, че този вид 

социална услуга за хората с увреждане трябва да бъде уредена с отделен 

закон, а не да е част от други закони или да се получава по програмите на ЕС 

или по национални програми, които в даден момент приключват (4.04). Голяма 

част от родителите смятат, че услугите, които детето получава от личния 

асистент, трябва да съответстват на неговите индивидуални потребности и 

предпочитания. Родителите биха желали да имат възможност да избират 

асистента и да определят какви дейности, къде, кога и как да ги изпълнява 

(3.79). 

От друга страна, родителите са разколебани по въпроса дали те самите 

или някой от близките родственици на детето може да бъде личен асистент, за 

а да имат възможност възрастните да се развиват социално и професионално 

(2.93), макар че като цяло надделява мнението, че родителите/ родствениците 

трябва да бъдат лични асистенти. По този въпрос също няма различия в 

мненията на родителите според заболяването на детето. Наблюдават се обаче 

различия по отношение на образованието – по-високо образованите са склонни 

да приемат външно лице за личен асистент, за да продължат своето социално 

и професионално развитие, докато тези с по-ниско образование (начално и 

основно) – да се грижат за децата си и като лични асистенти. Родителите 

демонстрират интерес и към дневните центрове за децата с епилепсия или 

увреждане, в които да се предлагат социални, психологически и образователни 

програми, насочени към тяхното интегриране в общността (3.82). 

 

Анализ на резултатите от секция 4. „Достъп до заетост“ 

 

За разлика от предходните секции, въпросите в последната секция на 

въпросника за предназначени за изследването на мненията и нагласите на 

самите родители по отношение на достъпа им до пазара на труда. 
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Мотивацията за търсене и кандидатстване за работа, самочувствието, че 

можеш успешно да реализираш своите знания и умения, е важна първа стъпка 

към трудовия пазар на родителите на деца с епилепсия или с увреждане. По 

този въпрос обаче родителите също са разколебани – близо половината от 

респондентите са по-скоро мотивирани да се реализират, докато останалите 

нямат такова самочувствие (2.99).  

По този въпрос няма статистически значими различия между родителите 

по по-голяма част от социално-демографските признаци - по отношение на 

заболяването на детето, на завършено образование, местоживеене или трудов 

статус. 

Все пак се забелязва тенденция родителите на деца с епилепсия да 

бъдат по-малко мотивирани и самоуверени от тези на децата с увреждане. 

Такава тенденция има и при жителите на столицата и на големите окръжни 

центрове, както и сред пенсионерите и безработните, включително и сред 

работещите, които вероятно се опасяват от загубата на сегашното си работно 

място и се въздържат от рисковете, свързани с търсенето на ново. Сред тази 

група, с по-висока мотивация се характеризират учащите, които са на по-млада 

възраст и с по-оптимистичен поглед към близкото бъдеще, подкрепен от 

знанията и уменията, които усвояват в учебните заведения. Единствената 

характеристика, по която се наблюдава статистически значима разлика, е 

семейният статус, по който семейните лица, живеещи самостоятелно (отделно 

от своите съпрузи), имат по-висока мотивация за търсене на работа. Всички 

останали групи, особено семейните и вдовиците/ вдовците, декларират по-

слабо желание за търсене на реализация на трудовия пазар. 

По-малко от половината от родителите смятат, че нямат достатъчно (или 

са загубили) трудовите си навици и професионален опит, поради което имат 

опасения, че няма да могат да се справят с която и да е работа, дори и да им 

бъде предложена (2.85). Тук отново няма статистически значима разлика между 

родителите по отношение на вида на заболяването на детето (с тенденция 

родителите на деца с епилепсия да имат по-ниска оценка за себе си), на 

местоживеене (с тенденция жителите на по-малките градове и села да имат по-

ниска оценка за себе си) или трудов статус (с тенденция работещите и 
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пенсионерите да имат по-ниска оценка за себе си). 

Статистически значима разлика се наблюдава по отношение на 

образованието, според което респондентите се разделят на две нехомогенни 

групи. С по-песимистичен поглед към собствените възможности са лицата с 

основно и средно общо (гимназиално) образование, към които следва да 

добавим и тези с висше образование. Обратно, лицата със средно специално и 

полувисше образование са по-склонни да смятат, че имат висок трудов 

потенциал. Значима разлика се наблюдава и по отношение на семейния статус, 

по който отново семейните лица, живеещи самостоятелно (отделно от своите 

съпрузи), имат по-висока оценка на своя трудов потенциал, докато всички 

останали групи, особено разведените, вдовиците/ вдовците, както и семейните, 

са склонни да мислят, че са загубили професионалния си опит и трудови 

навици. 

Преобладаващата част от родителите заявяват, че са се посветили 

изцяло на отглеждането на детето (3.99). От всички анкетирани, 69.05% 

посочат категорично това като основна пречка пред започването на работа. 

Анкетираните разчитам на доходите на съпруга/ съпругата и на помощи от 

държавата, от родственици и др.  

Статистически значима разлика по този въпрос се наблюдава по 

отношение на местоживеенето – тук се наблюдава рязък контраст между 

жителите на столицата, които предпочитат да работят, и тези от по-малките 

населени места, включително и областните центрове, които са склонни да се 

откажат от работа, за да се грижат за децата си. Такава разлика се наблюдава 

и по отношение на трудовия статус – сред пенсионерите и безработните е по-

голям делът на онези, които предпочитат да се посветят на детето си. Не се 

забелязва статистическа разлика по отношение на вида на заболяването на 

детето (с тенденция повече родители на деца с епилепсия да се отказват от 

работа в името на детето) или завършеното образование (с тенденция повече 

лица с полувисше и висше образование да не започват работа). 

Малка част от родителите на деца с епилепсия или с увреждане се 

ползват от преимуществата на програмата „Родители в заетост“ на Агенцията 

по заетостта към МТСП, сред които е и възможността на продължат или да 
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започнат своето професионално развитие при осигурена грижа за техните деца 

(1.42). Такива са само 9.52% от всички анкетирани. Това би могло да се дължи 

на ограничения обхват на програмата или на недостатъчната осведоменост на 

родителите. И в двата случая причината за ниския дял на родителите, 

включени в тази програма, лежи извън тях – по всички социално-демографки 

показатели те са равностойни, с изключение на семейния статус. По този 

показател по-високо ниво на включеност в програмата имат вдовците/ 

вдовиците, както и семейните хора. 

Един индикатор за мотивацията за активно търсене на работа е 

регистрацията в местното бюро по труда и кандидатстване за работа чрез него. 

Данните сочат, че твърде малка част от анкетираните родители полагат усилия 

да намерят работа чрез посредничеството на тези бюра (1.71). Онези от тях, 

които заявяват, че са регистрирани и търсят работа, са малко над 19% от 

всички. Обратно, близо 81% отбелязват категорично, че не са регистрирани в 

бюрата по труда и не търсят работа с тяхното посредничество. 

Огромна част от родителите декларират, че желаят да работят, за да 

издържат себе си и детето си, да се развиват професионално, а не да разчитат 

на помощи. Основният проблем според тях е, че не могат да си намерят 

подходяща работа (4.61). От какво се нуждаят родителите, за да си намерят 

подходяща работа? Те имат нужда от консултации за професионално 

преориентиране, за да изберат такава професия, която могат да упражняват, 

като същевременно отделят достатъчно време за детето си (4.49). Нуждаят се 

от консултации (от посредник или наставник), който да ги посъветва къде и как 

да кандидатстват за работа, за да се представят добре пред работодателите 

(4.46). Преобладаващата част от родителите са готови да посещават 

обучителни курсове за придобиване на подходяща професионална 

квалификация (4.68). 

Една от пречките пред започване на (подходяща) работа според 

мнозинството от респондентите е това, че работодателите нямат желание да 

вземат на работа хора, чиито деца имат увреждане (4.68). За разлика от някои 

предходни въпроси, по този въпрос се наблюдават значими статистически 

различия по почти всички социално-демографски особености на 
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респондентите. Повече склонни да споделят това мнение са родителите на 

деца с епилепсия в сравнение с родителите на деца с увреждане. С този 

проблем са се сблъсквали в по-голяма степен лицата с висше и полувисше 

образование в сравнение с тези с по-ниско образование; живеещите в по-

малките населени места, включително и в окръжните центрове, в сравнение с 

жителите на столицата; пенсионерите и безработните в сравнение с 

работещите. 

Водени от стремежа да примирят желанието си за трудова реализация, 

от една страна, и любовта и грижата за детето си, от друга, родителите 

посочват като най-желана от тях форма на организация на труда гъвкавото 

работно време, за да имат възможност да се грижат за детето си. Но 

работодателите, според тях, не са склонни на такъв компромис (4.82). 

За да преодолеят този проблем, голяма част от родителите са правили 

опити да започнат самостоятелен бизнес. По тяхна преценка, обаче, им 

липсват необходимите умения (4.24). Действия за започване на самостоятелен 

бизнес са предприемали както родители на деца с епилепсия, кака и на деца с 

увреждане, няма разлика между респондентите и по отношение на семейния 

статус. Интересно е, че по отношение на образованието по-активни са лицата с 

ниско образование (основно и начално), както и тези с високо (полувисше и 

висше), докато родителите със средно образование (гимназиално и специално) 

са много по-пасивни. Наблюдават се разлики и по отношение на 

местоживеенето – по-настойчиви са респондентите от по-малките населени 

места, включително и областните центрове, в сравнение с тези от столицата, 

както и по отношение на трудовия статус – по-голямо желание за 

самостоятелен бизнес заявява работещи, учещи и безработни, в сравнение с 

пенсионерите. 

Ако имат възможност да работят като наети или самонаети лица, 

преобладаващата част от родителите биха предпочели работа, която могат да 

вършат вкъщи (надомна работа), да бъдат близо до своите деца (4.83). Това е 

категоричната позиция на над 95% от анкетираните. Една от основните 

причини, която родителите посочват като препятствие да станат самостоятелно 

заети лица, е че не разполагат с място за стопанска дейност и необходимите 
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работни средства - машини, превозни средства и др. (4.36). Друга причина, 

посочена от сравнително малък брой родители, е тежкото здравословно 

състояние на децата им, грижата за които, без съмнение, поглъща цялото им 

внимание, енергия и време. 

 

3. Анализ на резултатите от анкетното проучване на лица с епилепсия 

или с увреждане в трудоспособна възраст, над 18 год. 

 

Социално-демографски профил на лицата в извадката 

 

Респонденти в това анкетното проучване са представители на тази 

целева група от различни населени места в България – основно членове на 

асоциацията в нейните структури по места, както и членове на семейства, в 

които има деца с увреждане.  

Общият брой на лицата в извадката е 204, от които 91 (44,61% от всички5 

участници) различни видове увреждания, а 97 (47.55%) – с епилепсия. 16 от 

участниците не са посочили какво тяхното заболяване. Разпределението на 

участниците по възраст е представено на следващата таблица. 

 

Таблица 4. Разпределение на респондентите по възраст 

Възрастова група Брой % от всички 
до 20 г. 42 20.59 
21-30 г. 63 30.88 
31-40 г. 39 19.12 
41-50 г. 41 20.10 
51-60 г. 11 5.39 
над 60 г. 6 2.94 
Без отговор 2 0.98 

 

В извадката са представени всички възрастови групи, но най-голяма по 

обем е субгрупата на лицата на възраст 21-30 г. (63 респонденти, 30.88% от 

всички), следвана от тази на лицата до 20 г. (42, 20.59%). Заедно тези две 

                                                           
5 Тук и по-нататък, както и в предходния анализ, всички дялове на респондентите, изразени в 
проценти, са част от целия обем на съответната извадка. Поради това, че по някои от 
променливите няма данни за всички лица, сумата от всички дялове може и на не достига 100%. 
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субгрупи, формирани от лица от 18 до 30-годишна възраст, представляват над 

половината от всички участници (51.47%). Ако изключим последните две 

субгрупи, които са с по-малък обем, можем да кажем, че преобладаващата част 

от лицата с епилепсия или с увреждане, формиращи извадката (90.69% от 

всички) са в активна и трудоспособна възраст между 18 и 50 години. 

Образователният статус на респондентите е представен на следващата 

таблица. 

 

Таблица 5. Образователен статус на респондентите 

Образование Брой % от всички 
начално 24 11.76 
основно 59 28.92 
средно (гимназиално) 46 22.55 
средно-специално 52 25.49 
полувисше 6 2.94 
висше 11 5.39 
Без отговор 6 2.94 

 

Данните от горната таблица показват, че най-голямата група сред 

респондентите са тези с основно образование (28.92%). Заедно с лицата с по-

ниско, начално образование, те представляват малко под половината от всички 

участници в изследването (40.69%). Лицата със средно (гимназиално и 

специално) формират другата голяма субгрупа – те са 48.04% от всички. 

Следователно преобладаващата част от представителите на тази целева група 

(88.73%) имат средно или по-ниско образование. Едва останалите 8у.33% имат 

полувисше или висше образование. 

Подобно на образователния профил на родителите, преобладаващо по-

ниския образователен статус на лицата с епилепсия или с увреждане над 18 

год., който предполага и по-ниска квалификация, може да се разглежда като 

един от факторите, които затрудняват достъпа им до такива работни места, 

които изискват по-висока квалификация, но и са по-добре платени. 

Най-голям дял от анкетираните живеят в градове-областни центрове (69 

души, 33.82%), в села живеят 59 души (28.92%), в по-малки градове живеят 48 

души (23.53%), а в столицата – 19 души (9.31%). Структурата на лицата в тази 
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извадка по местоживеене е много близка до тази на родителите. Данните 

показват, че извадката от лица над 18 год. с епилепсия или с увреждане може 

също да бъде разглеждана като съставена от две почти еднакви по обем 

субгрупи, които имат различен достъп до здравеопазване, образование, 

социални услуги и заетост. От една страна, в по-благоприятна позиция са тези, 

които имат местожителство в столицата или в големите областни центрове 

поради наличието на добра инфраструктура, болнична и училищна мрежа, по-

развити социални услуги и повече (потенциални) работни места в сферата на 

производството, търговията, услугите, държавната, областната или общинската 

администрация. Обратно,  в по-неблагоприятна позиция са живеещите в 

малките градове и села, в които посочените услуги, както и достъпът до 

работни места са силно редуцирани или, в някои случаи, изцяло липсват. 

Показателен в това отношение е трудовият статус на респондентите. 

Най-голямата субгрупа е тази на пенсионерите (с лична пенсия за 

инвалидност), които са 150 души (73.53% от всички). Втората група на 

пенсионери (за трудов стаж и възраст) обхваща 7 души (3.43%). Общо лицата с 

пенсии са 76.96% от всички. Безработните са сравнително малко - 10 души 

(4.90%), а учещите – 22 (10.78%). Следователно делът на лицата от тази 

целева група, които нямат собствени доходи (безработни и учащи), както и тези 

с ограничени доходи (пенсионери), които са извън трудовия пазар, е 94.12% от 

анкетираните. 

Според семейния статус на анкетираните почти половината са 

несемейни (100 души, 49.02% от всички). Останалите субгрупи са по-малки – 

лицата с брак са 27 (13.24%), лицата с брак, които живеят разделени, са само 3 

(1.47%), а тези, които живеят на семейни начала, са 25 (12.25%). Сравнително 

по-малобройни са субгрупите на разведените (16, 7.84%), както и на лицата са 

починал съпруг/ съпруга (17, 8.33%). Подобно на профила на родителите, и тук 

прави впечатление, че общият дял на лицата с епилепсия или с увреждане над 

18 год., които не живеят в пълноценна семейна среда (разделени, несемейни, 

разведени или вдовци/ вдовици), не е никак малък – той възлиза на 66,67% % 

от всички анкетирани. 

Почти всички лица декларират, че имат медицинска експертиза за степен 
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на трайно намалена работоспособност (степен на увреждане). Почти половината от тях са със 

71-90% намалена работоспособност (99 души, 48.53% от всички). В другите две категории 

попадат по равен дял респонденти. С 50-70% намалена работоспособност са 48 лица (23.53%), 

а други 48 лица(23.53%) имат над 90% намалена работоспособност. Тук трябва да отбележим, 

че 9 лица (4.41%) не са дали информация по този въпрос. 

По отношение на способността за социална адаптация профилът на респондентите е 

сходен с предишния. Малко под половината от тях са със 71-90% намалена възможност за 

социална адаптация (82 души, 40,20% от всички). В другите две категории попадат по равен 

дял респонденти. С 50-70% намалена възможност за социална адаптация са 38 лица (18.63%), 

а други 36 лица(17.65%) имат над 90% намалена възможност за социална адаптация. И тук 

трябва да отбележим, че 48 лица (23.53%) не са дали информация по този въпрос. 

 

Анализ на резултатите от секция 1. „Достъп до здравеопазване“ 

 

Въпросите в първата част на тази секция са в областта на лекарствените 

средства. Преобладаващата част от респондентите декларират, че са запознати с 

качеството и ефективността на лекарства, които могат да се използват за лечение на техните 

заболявания (4.38). Не е изненадващо тяхното мнение, че цените на някои от лекарствата са 

много високи. Поради това те смятат, че отговорните институции в лицето на Здравното 

министерство/ Здравната каса трябва да направят необходимото за тяхното намаляване (4.66). 

Наличието на необходимите лекарства в аптечната мрежа се оценява по-скоро положително – 

сравнително малка част от респондентите (37.25%) не могат да намерят предписаните им 

лекарства, затова се налага да си ги доставят от чужбина (2.69). Двете основни субгрупи, според 

вида на заболяването (с епилепсия или с увреждане) декларират в еднаква степен, че имат (или 

нямат) достъп до лекарствени средства. Съществена разлика се наблюдава по отношение на 

местоживеенето – повече дефицити на лекарства в аптечната мрежа виждат жителите на 

столицата в сравнение с останалите по-малки населени места. Такава разлика се наблюдава и 

по отношение на трудовия статус – недостиг на необходимите лекарства са по-склонни да 

посочват работещите, но и учещите и безработните, в сравнение с пенсионерите (по стаж и 

възраст или инвалидност). Вероятно във връзка с мнението им за високите цени на 

лекарствата, преобладаващата част от респондентите смятат, че е необходимо е държавата 

(или НПО) да оказва парична помощ на хората с ограничени финансови възможности за 

тяхното закупуване (4.64). 

Втората група от въпроси е свързана с лечението на заболяването. Преобладаващата 

част от респондентите споделят, че са наясно с особеностите на заболяването си и кои методи 

на лечение са подходящи за него (4.50). Те са склонни да дадат висока оценка на работата на 

лекуващия си лекар по отношение на това, че е определил правилно медикаментозната схема 
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за лечението - подбрал е адекватния медикамент и е предписал оптималната му дозировка 

(4.28). Въпреки това респондентите се нуждаят от периодични консултации в близката 

поликлиника с лекари-специалисти за конкретната форма на своето заболяване – в какво 

състояние е болният, какво е правилното лечение и каква трябва да бъде медикаментозната 

схема (4.24).  

Респондентите не са доволни от медицинските експертизи за определяне на степента 

на временна и трайно намалена работоспособност – те смятат, че тези експертизи често пъти 

водят до ощетяване на хората с епилепсия или с увреждане (4.54). По този въпрос на едно 

мнение са лицата от двете основни субгрупи (с епилепсия и с увреждане), както и по отношение 

на местоживеенето. Както би могло да се очаква, подчертано негативно мнение по този въпрос 

имат двете субгрупи на пенсионерите, особено на тези, които имат пенсия за стаж и възраст, 

дори в сравнение с тези, които имат пенсия за инвалидност. Забелязва се и разлика по 

отношение на образованието, като по-ощетени се чувстват лицата със средно (гимназиално и 

специално) образование. 

Оценката на респондентите за обема и качеството на медицинското наблюдение и 

здравните грижи, които получават у дома от медицинските специалисти и социалните 

работници, е малко над средното ниво (3.26). Специфични разлики в тази оценка се забелязват 

по отношение на трудовия статус и степента на работоспособност. По-критични са работещите, 

безработните и пенсионерите по инвалидност, както и тези с по-ниска (50-70%) и най-висока 

(над 90%) степен на увреждане. 

По важния въпрос за достъпа до квалифицирана медицинска помощ за диагностика и 

лечение на заболяването в населеното място, където живеят респондентите, мнението им е по-

скоро негативно (2.91). Тук се наблюдават значими разлики по всички социално-демографски 

фактори, с изключение на образователното равнище. Значително по-недоволни са лицата с 

епилепсия (2.39), в сравнение с тези с увреждане (3.28). По-недоволни са и хората, живеещи в 

селата (1.92), в по-малките градове (2.64), дори и в областните центове (3.19), в сравнение с 

жителите на столицата, които оценяват високо достъпа си до квалифицирана медицинска помощ 

(4.71). Значително по-ощетени се чувстват и лицата с по-ниска степен на увреждане (50-70%) 

(1.98), в сравнение с тези със средна степен (70 -90%) (3.00) и висока степен (над 90%), които 

имат по-положително мнение (3.47). 

Респондентите ползват разнообразни медицински услуги, медицински изделия и 

помощни средства. Данните в следващата таблицата показва разпределението на лицата по 

този показател. 

 

Таблица 6. Медицински услуги, медицински изделия и помощни средства, ползвани 

от респондентите 

Услуги, изделия, средства Брой лица Дял 
(в проценти от всички) 
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Услуги, изделия, средства Брой лица Дял 
(в проценти от всички) 

поддържаща медикаментозна терапия 148 72.55 
физикална терапия 4 1.96 
говорна и зрителна терапия 44 21.57 
кинезитерапия 6 2.94 
ерготерапия 2 0.98 
психотерапия 82 40.20 
трудово лечение 8 3.92 
медицински изделия 12 5.88 
помощни средства, приспособления и 
съоръжения 

30 14.71 

 

Както се вижда от горната таблица, преобладаващата част от лицата с 

епилепсия или с увреждане ползват поддържаща медикаментозна терапия 

(72.55% от всички). Малко под половината ползват психотерапевтични услуги 

(40.20%), а около 1/5 - говорна и зрителна терапия (21.57%). Сравнително 

малка част от тях ползват помощни средства, приспособления и съоръжения 

(14.71%) или медицински изделия (5.88%). В отделни, единични случаи са 

посочени още химиотерапия, рехабилитация, кардиологичен контрол и 

превръзки. Сред респондентите надделява удовлетворението от ползваните 

услуги, което е малко над средното равнище (3.55). По този въпрос 

междугрупови различия се наблюдават според образованието, местоживеенето 

и трудовия статус на изследваните. По-малко удовлетворени са лицата с висше 

и средно гимназиално образование, живеещите в столицата, работещите, 

учещите и безработните 

 

Анализ на резултатите от секция 2. „Достъп до образование“ 

 

Въпросите в тази секция са разделени на две части. Въпросите в 

първата част са предназначени за проучване на достъпа на респондентите до 

общо образование.  

Чувството у респондентите, че са били обект на дискриминация заради своите 

здравословни проблеми в периода на училищното образование, е малко под средното ниво 

(2.97). По този показател се наблюдават значителни междугрупови различия по няколко 

социални-демографски признака, като вида на заболяването (епилепсия или увреждане) и 
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местоживеене не са сред тях. Така например в много по-висока степен са чувствали 

дискриминация лицата, които имат висше образование (4.56), безработните (4.22), вдовците/ 

вдовиците (4.13), както и тези с по-лека степен на увреждане (50%-70%). Над половината от 

респондентите смятат, че по-благоприятните условия за достъп на хората с увреждания и за 

подкрепа на интеграцията във висшето образование, предвидени в законите, като прием при 

облекчени условия, освобождаване от такси, настаняване в общежитие, стипендии и др., не се 

спазват (3.30). По този показател също се наблюдават значителни междугрупови различия по 

няколко социални-демографски признака, като вида на заболяването (епилепсия или 

увреждане) и степента на работоспособност не са сред тях. Значително по-ощетени от 

неспазването на законовите облекчения се чувстват лицата от всички образователни субгрупи 

в сравнение с лицата с начално и основно образование; живеещите в столицата в сравнение с 

всички останали; учещите и работещите, както и семейните. 

Въпросите във втората част на тази секция са предназначени за проучване на мнението 

н а респондентите за достъпа им до продължаващо обучение и квалификация. 

Преобладаващата част от респондентите заявяват, че биха се включили в обучение за 

придобиване на умения за по-активно търсене на работа и за успешна трудова реализация 

(4.04). Почти толкова биха се включили в някоя стажантска програма за по-бързо овладяване 

на нова професия (3.88). Мнозинството от изследваните лица също така смятат, че нямат 

особена професионална квалификация, затова биха се записали в специална обучителна 

програма за хора с увреждания, за да овладеят достъпна за тях специалност или професия 

(3.88). Още по-голям е делът на хората, които биха участвали в обучение за придобиване и 

усъвършенстване на ключови „меки“ умения като чужд език, компютърни умения, социални 

умения, умения за учене, за инициативност и предприемачество и др. (3.92). 

 

Анализ на резултатите от секция 3. „Достъп до социални 

услуги“ 

 

Въпросите в тази секция са разделени на две части. Първата част е посветена на 

социалните умения, взаимоотношения и контакти на респондентите. Над половината от тях 

заявяват, че околните ги избягват и дори обиждат заради техните здравословни проблеми 

(3.39). Трябва да се отбележи, че по-силни усещания за дискриминация имат лицата с 

увреждане (3.45) в сравнение с тези с епилепсия (3.19), живеещите в селата (3.70) в сравнение 

с жителите са столицата (2.53) и на останалите населени места, както и лицата с по-лека 

степен на увреждане (50%-70%) (3.88).  

Негативните стереотипи за хората с епилепсия или с увреждания и реакциите на 

околните имат по-скоро негативно влияние – те са една от причините, които държат хората със 

здравословни проблеми изолирани от останалия свят (3.44). Повече от половината от 

респондентите заявяват, че съзнателно стоят настрана от социалните ситуации, за да 
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предпазят семействата и приятелите си от притеснения (3.50). Също така повече от половината 

от респондентите се чувстват по-малоценни в сравнение с хората, които нямат здравословни 

проблеми (3.97). Това чувство се споделя в еднаква степен от представителите на всички 

субгрупи по различните социално-демографски признаци. Преобладаващата част от 

анкетираните са убедени, че техните здравословни проблеми намаляват шансовете им в 

живота (4.56). Респондентите отбелязват, че в много обществени места (сгради, гари, превозни 

средства на масовия транспорт и др.) липсват приспособления, чрез които хората с двигателни, 

зрителни и други здравословни проблеми да имат по-лесен достъп до тях (4.40). Те смятат, че 

за хората с епилепсия или с увреждане не са създадени равни условия за участие в културния 

живот и в спортни дейности, за отдих или туризъм (4.09). 

Над половината от респондентите декларират, че трудно се справят самостоятелно във 

външната среда, извън семейната (3.48). По този въпрос се наблюдават междугрупови 

различия по всички социално-демографски фактори, с изключение на местоживеене. По-висока 

неувереност изпитват лицата с увреждане (3.77) в сравнение с тези с епилепсия (3.05); лицата 

с образование, по-ниско от средното, в сравнение с лицата с полувисше и висше образование; 

безработните и пенсионерите в сравнение с работещите и учещите; самотните (вдовци/ 

вдовици и семейните, живеещи отделно) в сравнение с останалите субгрупи; лицата с висока 

степен на увреждане (над 90%) в сравнение с останалите две субгрупи. 

Въпреки тези затруднения, преобладаващата част от хората с епилепсия или с 

увреждане настояват да имат възможности за самостоен живот - да учат, да работят, да 

почиват, да спортуват и да задоволяват културните си потребности там, където желаят и с 

когото пожелаят (4.48). 

Втората част на секцията е предназначена за оценка на социалните услуги, които 

ползват лицата с епилепсия или с увреждане. По-голяма част от анкетираните (70.10%) не 

ползват услугата личен (социален) асистент и като цяло не са удовлетворени от нея.  

Интересно е, че по-малко от половината от анкетираните смятат, че услугите, които 

получават от личния асистент, трябва да съответстват на техните индивидуални потребности и 

предпочитания (2.58). Категорично в подкрепа на индивидуализирането на дейностите на 

личните асистенти се изказват едва 27.94% от анкетираните. На еднакво мнение по този 

въпрос са представителите на двете основни субгрупи според вида на заболяването (с 

епилепсия или с увреждане), според образованието и семейния статус. Различия се 

наблюдават по няколко от социално-демографските признаци. За по-индивидуализирана услуга 

се застъпват жителите на столицата (3.25) в сравнение с останалите населени места, особено 

на селата или по-малките градове; работещите и безработните в сравнение с учещите и 

пенсионерите; лицата с по-лека степен на увреждане (50%-70%) (3.02)в сравнение с 

останалите две групи. 

По-голяма част от респондентите са на мнение, че личният асистент трябва да бъде 

някой от родствениците, които се грижат за хората с епилепсия или с увреждания. (2.29). На 
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това мнение са 61.74% от анкетираните. На противоположното мнение, че личните асистенти 

не трябва да бъдат родственици, за да имат и те възможност да се развиват социално и 

професионално, са само 21.57% от анкетираните. 

Въпреки това разногласие, преобладаващата част от респондентите смятат, че трябва 

да има повече дневни центрове за хора с епилепсия или с увреждания, в които да се предлагат 

програми, насочени към тяхното интегриране в общността (4.58).  

По подобен начин по-голяма част от анкетираните смятат, че държавата трябва да 

увеличи финансовата помощ за хора с увреждания (лична пенсия за инвалидност, поради 

заболяване, трудова злополука, гражданска инвалидност; интеграционни добавки и др.) (4.62), 

както и да се увеличи обхватът на добавките за социална интеграция (интеграционни добавки) и 

на целевите помощи, и те да обхващат повече услуги (4.60). 

Сравнително малка част от респондентите (16.18% от всички) са посочили конкретни 

услуги, от които те се нуждаят. Въпреки това посочените услуги, представени в следващата 

таблица, са разнообразни. 

 

Таблица 7. Услуги, от които се нуждаят лицата с епилепсия или с увреждане 

Услуга Брой 
лица 

Процент 
от всички 

обучение и намиране на работа според заболяването 1 0.49 
повече ресурсни центрове за хора с епилепсия 4 1.96 
достъпна околна и работа среда  6 2.94 
психологическа помощ 2 0.98 
социални контакти 2 0.98 
постоянна рехабилитация 3 1.47 
създаване на (дневни) центрове за социална интеграция на хора 
с увреждане над 18 г. 

2 0.98 

да бъда настанен в ЦНСТ 2 0.98 
достъп до квалифицирана медицинска помощ и диагностика на 
заболяването 

2 0.98 

да се увеличи финансовата помощ за хора с епилепсия и с 
увреждания (интеграционни и лекарствени добавки, пенсии) 

6 2.94 

личен асистент 3 1.47 
Липсващи 171 83.82 

 

Сред най-често посочваните услуги са две, в известен смисъл с 

противоположен характер. От една страна, 2.94% от респондентите настояват за 

по-добър достъп до околната и до работната среда (сгради, транспортни 

средства и др.), а от друга, същият дял желаят увеличаване на финансовата 

подкрепа под формата на интеграционни и лекарствени добавки, пенсии и др. 

Същият процент от анкетираните се нуждаят от места, в които биха могли да 

получат специализирана подкрепа – ресурсни и дневни центрове. 

Преобладаващата част от анкетираните също така смятат, че методиката за оценка на 
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индивидуалните потребности за определяне на вида на месечната интеграционна добавка 

ощетява хората с увреждания и поради това трябва да се промени (4.52). 

 

Анализ на резултатите от секция 4. „Достъп заетост“ 

 

Въпросите в тази последна секция са обособени в 3 части. Първата от тях е посветена 

на проблемите, свързани с активното търсене на работа от лицата с епилепсия или с 

увреждане. 

Над половината от респондентите заявяват, че имат самочувствие и мотивация, за да 

кандидатстват за работа (2.89). По-категорични в това мнение са 39.71% от всички анкетирани. 

Следва да отбележим, че една немалка част от лицата, възлизаща на 30.88%, описва себе си 

по противоположен начин - с ниска мотивация и самочувствие за кандидатстване за работа. 

При сравнение между двете основни субгрупи, лицата с епилепсия демонстрират по-високо 

самочувствие и мотивация в сравнение с лицата с увреждане. По-високо самочувствие и 

мотивация имат работещите, учещите и дори пенсионерите в сравнение с безработните, както 

и семейните, които живеят самостоятелно (разделени от своите съпрузи) в сравнение с всички 

останали субгрупи. 

По подобен начин над половината от анкетираните заявяват, че имат достатъчно 

(съхранили са) своите трудови навици и професионален опит, затова могат да се справят с 

която и да е работа, ако им бъде предложена (2.60). По-категорични в това мнение са 47.55% от 

всички анкетирани. Все пак една немалка част от лицата са изразили съмнение в своята 

професионална пригодност и такива са 23.53% от анкетираните. 

Интересни са пътищата, по които респондентите търсят контакти за реализация на 

пазара на труда. Регистрирани са в местните бюра по труда и кандидатстват за работа 

предимно чрез тях 25.00% от анкетираните, докато 55.88% не използват или използват 

ограничено възможностите за намиране на работа, които предлагат тези структури. От друга, 

алтернативна форма за намиране на работа – чрез контактите на своите близки, приятели и 

познати, се възползват едва 14.22% от анкетираните, докато 57.84% не се обръщат към тях за 

съдействие. Въпреки това преобладаващата част от респондентите смятат, че трябва да 

работят, защото това е най-важно за тяхната интеграция в обществото и за повишаване на 

качеството на техния живот (4.23). 

От каква помощ се нуждаят хората с епилепсия или с увреждане? 

Нуждаят се от консултации за професионално ориентиране – каква професия могат да 

упражняват според здравословното си състояние – такава нужда са заявили 44.61% от всички 

анкетирани. От консултации с посредник или наставник къде и как да кандидатстват за работа, 

за да се представя добре пред работодателите, имат нужда 39.22% от анкетираните, а от 

консултации къде и какви работни места има, предназначени специално за хора със 

здравословни проблеми, се нуждаят 58.82% от анкетираните. 
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Вероятно хората с епилепсия или с увреждане са по-предпазливи при търсенето на 

работа чрез бюрата по труда, защото работните места, които се предлагат в тези бюра и които 

не изискват квалификация, са предимно за такава работа, каквато респондентите не биха могли 

да вършат, напр. физически труд – така смятат 62.75% от респондентите. Те хранят надежда, 

че държавата ще осигури повече субсидирани от нея и адаптирани работни места за хора с 

увреждания (4.59). 

Такава възможност предлага Националната програма за заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания на МТСП и Агенцията по заетостта и от нея са се възползвали 57.35% от 

лицата. В съответствие с техните нагласи за интеграция, преобладаващата част от 

респондентите предпочитат да работят в интегрирана, отколкото в специализирана работна 

среда (4.36). 

Чрез втората част от въпроси в тази секция се изследва отношение на работодателите 

към лицата с епилепсия или увреждане и доколко те са равнопоставени на работното място. 

По-голяма част от респондентите са на мнение, че работодателите отказват да наемат 

на работа лица с такива здравословни проблеми (3.95). На това мнение са 60.78% от 

анкетираните, като с този проблем са се сблъсквали в еднаква степен както лица с епилепсия, 

така и с увреждане. Според трудовия им статус по-често получават отказ от работодателите 

безработните лица (4.88), както и работещите (4.40), а също така и семейните, които живеят 

самостоятелно (отделно от съпрузите си) (5.00). Вероятно това отношение на работодателите 

поражда у респондентите чувството, че са дискриминирани от тях (4.55) – категорично това 

мнение са декларирали 64.71% от анкетираните. Малко по-голям (68.14%) е делът на онези от 

тях, които смятат, че правата им в областта на трудовата заетост са накърнени и че нямат 

равни шансове при кандидатстване за работа (4.12). В заключение, преобладаващата част от 

респондентите смятат, че работодателите имат предразсъдъци по отношение на 

професионалните възможности на хората със здравословни проблеми (4.13) – на това мнение 

са 68.14% от анкетираните. 

Последната група от въпроси от тази секция са посветени за изследване на нагласите 

на лицата с епилепсия или увреждане към самостоятелната заетост. 

Относително малка част от лицата (12.75%) са се опитвали да започнат самостоятелен 

бизнес, докато 62.25% не са правили такива опити или са правили, но без особена мотивация 

(2.02). Като основна причина те посочват липсата на необходимите умения за извършване на 

стопанска дейност. Поради това половината от респондентите (50.00%) предпочитат надомната 

работа като наето или самонаето лице, вместо работа в офис, цех или на открито. Едва 21.57% 

не желаят да работят вкъщи. Друга причина за липсата на инициатива за започване на 

самостоятелна работа (самостоятелно заето лице) е необходимостта от място за стопанска 

дейност и необходимите работни средства (машини, превозни средства и др.), с които 

категорично не разполагат 46.57% от анкетираните (2.41). 

Сред конкретните проблеми, които част от изследваните посочват като пречка пред 
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започването на работа, включително като самонаето лице, са някои техни конкретни 

здравословни проблеми (7 души), влиянието на медикаментите, които приемат (4), липса на 

достъпна среда (2), бюрократичните пречки пред самостоятелния бизнес (5),  предразсъдъците 

на работодателите (2), липса на финансови средства (2), неодобрение от органа за хора с 

увреждания (2) и др. 

 
 


