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Правила за работа с хора с увреждания 

2014 

 

 Настоящите правила са изработени и приети през 2012 г. и са 

актуализирани през януари, 2014 г. Правилата са част от цялостната 

Програма за работа с уязвими групи „Административен съд – Ямбол – съд 

за всички” и уреждат дейността на съдиите и служителите в съда при 

обслужване на хора с увреждания. Те са съобразени със Закона за 

интеграция на хората с увреждания /изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г./, 

Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението и в 

съответствие с промените в Наредбата за изграждане на достъпна среда в 

урбанизираните територии.  

Съдиите и служителите от Административен съд – Ямбол да 

осигуряват достъп до правосъдие на хората с увреждания, еднакъв с този на 

останалите граждани. 

  Съдиите и служителите от Административен съд – Ямбол да не 

проявяват дискриминационни, неуважителни или груби прояви към хора с 

увреждания, участници в съдебни процеси. 

  Съдиите и служителите от Административен съд – Ямбол да 

демонстрират уважение, загриженост и съпричастност към специфичните 

нужди на хората с увреждания.  
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  Ръководството на съда да се грижи за осигуряването и поддържането на  

подходяща архитектурна среда за представителите на различните уязвими 

групи /мерките са описани подробно в Програмата “Административен съд – 

Ямбол – съд за всички” .  

  Съдиите и служителите от Административен съд – Ямбол да разясняват 

процесуалните възможности на хората с увреждания на по-достъпен език, 

 изчистен от специфичната правна терминология. 

  Служителите в Информационния център на Административен съд – 

Ямбол да помагат на незрящите и на хората с проблеми в зрението при 

ползването на софтуера за синтез на речта. 

  Ако гражданин с увреждания търси информация или помощ за 

проблем, който не е от компетенцията на съда, то съответният служител, ако 

е запознат, насочва хората към подходящите институции или организации.  

  Представители на съда да се отзовават на покани за обучения и форуми 

на организации на хора с увреждания. 

  Всички инициативи на съда, касаещи работата на хора с увреждания, да 

им  бъдат съобщавани по подходящ начин, включително и чрез медиите. 

  В издаваните от съда информационни материали да се посочват 

случаите, в които хората с увреждания са освободени от плащане на такси или 

плащат при облекчени условия.  

  Служителите от Административен съд – Ямбол да изслушват 

проблемите на хората с увреждания и да им оказват съдействие в рамките на 

правомощията си като ги информират за правата им, относно финансовите 

облекчения, предвидени в нормативната база. 

  Служителите от Административен съд – Ямбол да информират  

гражданите с увреждания, че формулярите на съда се предоставят безплатно. 

  При всеки констатиран проблем Административен съд – Ямбол да 

разработва конкретен механизъм за сътрудничество със съответната 

организация или институция, представляваща определена уязвима група. 

  Настоящите правила са задължителни за съдиите и служителите от 

Административен съд – Ямбол.  

Актуализираните правила за 2014 г. да се публикуват на интернет 

страницата на съда. 
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