
О Б Я В А  
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2020 ПО 

КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” И КОМПОНЕНТ 2 
„ЛИЧНА МОБИЛНОСТ” НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА  ЗА ДОСТЪПНА 

ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ 

В периода 12.02.2020 - 12.05.2020 г. Министерство на труда и социалната 
политика (МТСП) провежда кампания за набиране на проектни предложения по 
Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” и компонент 2 „Лична мобилност” на 
Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 
(Програмата).  

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по 
Програмата се подават до 12.05.2020 г. включително, на хартиен и електронен 
носител, на място (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:00 ч.), по куриер или по 
пощата на адрес:  

1051 гр. София  
ул. „Триадица” №2 
Център за информация и услуги на МТСП (деловодство) 

I. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДОПУСТИМИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” 

1. Допустими кандидати 
Допустим кандидат по Компонент 1 на Програмата може да бъде: 
- собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания 

и се придвижва с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с 
трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид 
и степен на увреждане, което се придвижва с инвалидна количка и e с постоянен адрес – 
адреса на същата индивидуална жилищна сграда,  

или  
- юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на 

етажната собственост, когато собственик на жилище в жилищната сграда в режим на 
етажна собственост е лице с трайни увреждания, 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, което се 
придвижва с инвалидна количка и с постоянен адрес – адреса на същото жилище.  

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Програмата, 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. 

2. Допустими проектни предложения  
Допустимо за финансиране по Компонент 1 на Програмата може да бъде проектно 

предложение за извършване на строително-монтажни работи (СМР) в съществуващата 
жилищна сграда, която е собственост на допустимото по т. 1 физическо или 
юридическо лице, и/или в прилежащите ѝ външни пространства, но в рамките на 
урегулирания поземлен имот, в който е разположена. По смисъла на §5, т. 29 от 
Допълнителните разпоредби на ЗУТ, „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 проектното предложение трябва да са предвидени единствено СМР за изграждане 
или 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 №4/2009 г., за които е налице одобрен. 

II. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ДОПУСТИМИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ” НА ПРОГРАМАТА

1. Допустими кандидати по Компонент 2 на Програмата са: 
- хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, 

въз основа на медицинска експертиза и документ за оценка на физическата годност на 
водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на 
моторно превозно средство (МПС) от транспортните областни лекарски експертни 
комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия 
(ТЦЛЕК). 

2. Допустимо по Компонент 2 на Програмата може да бъде проектно предложение 
за следните дейности:  

1. за изменение в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за 
управление на моторно превозно средство (МПС); 

2. приспособяване (преустройство) на органите за управление на МПС и обучение 
за придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидата, при липса на 
такова.  


