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П О К А Н А
за Национален форум
«Равни възможности за реализация и развитие»
28 ноември 2013 г., гр. София

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Националния Форум «Равни
възможности за реализация и развитие», който се организира от Националното
сдружение на работодателите на хората с увреждания.
Форумът ще се проведе на 28-ми ноември (четвъртък) от 10.30 часа
(регистрацията започва в 9.45 часа) в конферентната зала на Централ Парк Хотел,
гр.София, бул. Витоша № 106 и предвижда да събере представители на бизнеса и други
работодатели - публични и местни власти, неправителствени организации и други.
Целта на форума е да се обсъди заетостта като ключов елемент за социалното
включване и икономическата независимост на хората с увреждания в активна трудова
възраст. Подобряването на положението по отношение на заетостта на хората с
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увреждания би било от полза не само за хората с увреждания, а също така и за
работодателите и обществото като цяло.
Главен акцент в работата на форума, целящ осигуряване на информация и дискусия,
са потребностите и възможностите за осигуряване на заетост на хората с увреждания и поефективна подкрепа за подобряване качеството им на живот. Изграждането на една поинтегрирана среда за осигуряване на заетост на хората с увреждания е важно за
създаването на повече и по-добри работни места за хора с увреждания.
В различните тематични сесии на форума ще бъдат представени приоритетите на
правителството в политиките за заетост на хора с увреждания и възможностите за бизнеса
през новия програмен период при използването на средства от Европейския социален
фонд. Ще бъдат споделени опит и добри практики за заетост на хора с увреждания и ще
бъде създадена платформа за споделяне на мнения и дискусия по темата.
Участниците във форума ще имат възможност да поставят актуални казуси и
проблеми към лекторите по отношение на политиките за заетост на хората с увреждания и
икономическата среда в която работят предприятията от социалната икономика.
Форумът се организира по Проект „Равни възможности, реализация, развитие” на
НСРХУ, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.05-0008С0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
Не се дължи такса участие.
Моля да потвърдите Вашето участие на тел./факс: 02 986 53 00 или на е-mail:
nsrhu@abv.bg до 22 ноември 2013 г.
С уважение,
Елка Тодорова - ръководител проект
ПРОГРАМА
09:45-10:30

Регистрация – конферентна зала на Централ Парк Хотел, гр.София, бул. Витоша № 106
Кафе пауза

10:30-11:00

Откриване - Елка Тодорова, Ръководител проект


11:00-11:20

Приветствия
o

Маринела Ангелова, Председател НСРХУ

o

Eлена Пачеджиева, Директор Дирекция „Политики за защита на хората с
увреждания, равни възможности и социална подкрепа” към МТСП

Възможностите за бизнеса и предприятията от социалната икономика в сферата на
политиката по заетостта за хора с увреждания и тяхното социалното включване през новия
програмен период при използването на средствата от Европейския социален фонд
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Лектор: Наталия Ефремова – главен директор на Главна дирекция „„ЕФМПП” КЪМ МТСП
11:20-11:40

Приоритети на Правителството в политиките за заетост на хора с увреждания
Лектор: Деница Тенчева – експерт в Дирекция „Политики на пазара на труда” към МТСП

11:40-12:00

Приоритети в подкрепа заетостта на хората с увреждания чрез мерките по Дългосрочната
стратегия за заетост на хората с увреждания
Лектор: Минчо Коралски – изп.директор на Агенцията за хората с увреждания към МТСП

12:00-12.10

Дискусия

12:10-12:30

Добри практики за заетост на хора с увреждания
Елка Тодорова – ръководител на проекта

12:30-12:00

Устойчивост на социалните предприятия: проект EASE&SEE „Стартиране на Дейности за
Социалните Предприятия в Югоизточна Европа”/ EASE&SEE, Enabling Actions for Social
Enterprises in South East Europe
Лектор: Анселмо Капороси, Президент на Експертен съвет по структурни фондове и европейски
програми към Италианска търговска камара в България
Дискусия

13:00-14:00

Кетъринг

14:00-14:30

Трудово посредничество за хора с увреждания
Представяне на резултатите от изследване по проблемите на социалното включване на
хората с увреждания чрез заетост
Лектор: доц.д-р Божидар Ивков, Експерт по проекта
Дискусия
Мотивация на работодателите при наемане на хора с увреждане
Лектор: Маргарита Стефанова-Бакрачева, Експерт по проекта

14:30-15:00
15:00-15:30

Кафе пауза

15:30-15:50

Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Равни възможности, реализация,
развитие”
Лектор: Милена Гонева, Координатор по проекта
Дискусия
Обратна връзка от участниците
Закриване на форума

15:50-16:30

ПОК А Н А

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС
НА НФРИ
Копие:

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КС НА НФРИ

Копие:

ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ
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На основание чл. 24, ал.2 от Устава на НФРИ свиквам разширено заседание на
Управителния съвет на НФРИ и на НСКИ на 12.12.2013 г. от 16.00 часа в х-л Балкан,
с.Чифлик, Троянско при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за участието на членовете на Националното сдружение на
работодателите на хората с увреждания в проектните дейности и
Националното изложение Дни на равните възможности. Излъчване на филма
„Равни
възможности,
реализация,
развитие”
за
специализираните
предприятия”.
2. Информация за предприети съвместни действия по промяна на Закона за
обществени поръчки; Наредбата за реда за възстановяване на внесените
осигурителни вноски от работодатели и специализирани предприятия и
Методиките по чл.38 от ЗИХУ за участие на специализираните предприятия с
проекти към АХУ; месечния средно-списъчен състав в специализираните
предприятия и др.
3. Определяне на критерии за участие в дейностите по финансирания Проект на
НФРИ „«Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики
от социалните предприятия за ел.включване и дигитални компетенции за
заетост на хората с увреждания” по ОП РЧР.
4. Разни.
Моля да направите заявка за участие на е-пощата на федерацията в срок до
05.11.2013 г. за осигуряване на настаняването в хотела.
За целта е осигурена една нощувка на 12 декември 2013 г. и закуската в хотел
„Балкан” и вечеря на 12 декември 2013 г. в ресторанта на хотела. Отпътуване на 13
декември 2013 г.
Цена за нощувка и закуска:
-

60.00 лв. двойна стая или 30.00 лв./човек настанен в двойна стая и

-

45.00 лв. единична стая
и се заплаща на рецепция.

Цените са нетни и включват: нощувка, туристически данък, закуска на блок-маса, басейн с
минерална вода, паркинг и ДДС: 9% за нощувка със закуска.

Предвижда се заседанието на УС на НФРИ да се проведе съвместно с УС на
Националния съюз на кооперациите на инвалидите, както и съвместна празнична
вечеря на 12 декември 2013 г. в ресторанта на хотела.
Линк на хотела тук: http://www.balkanhotel.eu/
Лице за контакт в офиса на НФРИ: тел.: 02 986 53 00 – Стела Костова.

С
Сттрр.. 55

НОВИНИ

На 1 ноември 2013 г. неправителствени организации се срещнаха със заместникминистрите Светлана Дянкова и Лазар Лазаров Министерството на труда и
социалната политика

На 1 ноември 2013 г. неправителствени
организации се отзоваха на поканата за организирането
на Обществен съвет в МТСП където се срещнаха със
заместник-министрите на труда и социалната политика
Светлана Дянкова и Лазар Лазаров. От името на
национално представителните организации на и за хора
с увреждания участие взе Е.Тодорова – председател на
НФРИ.
По време на срещата бяха обсъдени проектът на Закон за Бюджета на Държавното
Обществено Осигуряване (ЗБДОО) за 2014 г. и Бюджета на МТСП за следващата година.
Заместник-министър Светлана Дянкова представи ЗБДОО за 2014 г. В документа се
предлага изменение на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване за осъвременяване на
пенсиите от 1 юли 2014 г. с увеличение от 3%, за което са предвидени допълнителни 120
млн. лева. В областта на пенсионната политика се запазва възрастта и осигурителния стаж
за пенсиониране по чл. 68 от КСО на достигнатите през 2013 г. нива”, обясни тя.
В проекта на ЗБДОО за следващата година се предлага размерът на максималния
осигурителен доход да е 2400 лв.. Това ще доведе до повишаване на размера на т.нар.
таван на пенсиите от 770 лв. на 840 лв. от 1 юли 2014 г. Предвижда се увеличаване на
минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 150,00 на 154,50 лв., както и
увеличаване на социалната пенсия за старост от 110,00 на 113,30 лв. от 1 юли 2014 г.
Предвижда се от януари 2014 г. минималната работна заплата да се увеличи от 310 на 340
лв.”,
напомни
заместник-министър
Дянкова.
Представителите на неправителствения сектор отправиха своите предложения
относно коледните надбавки, тавана на пенсиите, размера на минималната пенсия и
въвеждането на „швейцарското правило”, както и да не се отнемат права на хората с
увреждания, а именно – на работещите лица с увреждания да се променя инвалидната
пенсия.
„За първи път бюджетът на МТСП е над 1 млрд. лева. и увеличението е с 94 млн.
лева”, уточни заместник-министър Лазар Лазаров при представянето на новостите в
областта на социалните политики на МТСП за следващата година. „Приоритет и за
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следващата година остава насърчаването на трудовата заетост на подпомаганите трайно
безработни лица в трудоспособна възраст. Мерките в тази област са насочени към
оптимизиране координацията между системата за социално подпомагане и системата за
активни програми на пазара на труда, както и включването в курсове за обучение и
професионална квалификация”, каза заместник-министър Лазаров.

На 8 ноември т.г. в гр.София, зала „Рейнбоу плаза” беше представен
новият програмен период 2014-2020 г.

На представянето на новия програмен период 20142020 г. участие взеха Филип Хат, ръководител на отдел
“Румъния, България и Малта” в Главна дирекция “Заетост,
социални въпроси и приобщаване” на Европейската
комисия, Кирил Киряков – пряко отговоряща за
европейските програми на Европейския социален фонд за
Румъния, България и Малта, министъра на труда и
социалната политика д-р Хасан Адемов и ръководителите
на управляващите органи към оперативните програми в България. В информационното
събитие „Новият програмен период 2014-2020 г. взе участие и председателят на
федерацията Е.Тодорова.
Филип Хат, ръководител на отдел “Румъния, България и Малта” в Главна дирекция
“Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, очерта препоръките
на ЕК за новия програмен период.
На дискусията бяха представени проектите на всички оперативни програми, както и
програмите за развитие на селските райони, за морско дело и рибарство и за териториално
развитие през периода 2014-2020 г.
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи приоритетите
на новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. „Пазарът на
труда, намаляването на бедността и социалното включване и по-ефикасна работа на
институциите в сферата на заетостта, социалното включване и здравеопазването, са
основните акценти в новата оперативна програма”, каза министър Адемов. Предприятията
от социалната икономика са част от подкрепата на оперативната програма, в т.ч. и
специализираните предприятия и кооперации. Министър Адемов разясни, че основната
промяна в новата ОП РЧР е свързана с нуждата от намаляване на административната
тежест за бенефициентите, поради което, през новия програмен период всички процедури
ще бъдат опростени, ориентирани към резултатите и нуждите на бенефициентите.
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Семинар с международно участие: „Конвенция за правата на хората с
увреждания на ООН и План за действие за нейното прилагане” в Центъра за
развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП на 11-12
номври 2013 г.
На 11-12 ноември 2013 г. в председателят на НФРИ ще вземе участие в Семинара с
международно участие: „Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН и План за
действие за нейното прилагане”.
В рамките на семинара ще бъдат представени националната институционална рамка
за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН – национални
планове за действие; практики за прилагане на Конвенцията в Германия и Австрия;
мониторингови механизми в областта на правата на човека и конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания; предприети мерки за прилагане на Конвенцията в
България; насоки за изготвянето на националните доклади пред Комитета на ООН за
правата на хората с увреждания

Социални предприемачи, кажете си думата!, Страсбург, 16 и 17 януари 2014 г.
Краен срок: не е посочен
Европейската
комисия,
в
партньорство
с
Европейския
икономически и социален комитет и
град Страсбург, ще проведе голямо
интерактивно европейско събитие в
Страсбург на 16-ти и 17-ти януари
2014
г.
Темата
на
събитието
e
социалното
предприемачество
и
социалната
икономика.
Инициативата представлява платформа за обучение, която има за цел да
разпространява информация и знания относно извършено досега в тези области, както и да
вдъхновява европейските участници да предприемат по-нататъшни инициативи и действия.
"Социални предприемачи: Кажете си думата ! "е голямо двудневно интерактивно събитие
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на социалното предприемачество в Европа, която ще ви даде възможност за: обсъждане на
въпроси, които искате и фуражи, че в заключенията на събитие; да се учат от чужди
преживявания и създават мрежи; да имат свой собствен щанд, за да покажат вашия успех.
За участие в събитието http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-socialentrepreneurs/index_en.htm Участието е безплатно за всички (т.е. не се дължи такса
участие), но регистрираните участници се очаква да покрият сами разходите за пътуване и
настаняване.
За
регистрация
моля
посетете
линка
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/details_en.htm

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”

Краен срок: 23 декември 2013 г.
Допустими по настоящата процедура са следните дейности:
o По Елемент „Инвестиции":
- Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив
(ДМА), пряко свързанo с постигане на целите на проекта;
- Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с
постигане на целите на проекта.
o По Елемент „Услуги":
- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по
настоящата процедура;
- Визуализация на проекта;
- Одит на проекта (допустима дейност за проекти със стойност на
безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.).
За повече информация виж бр.14 от Информационния бюлетин на НФРИ.

Добавки към пенсиите, които се отпускат по Кодекса за социално осигуряване
- Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО) се отпуска на пенсионери независимо от вида
и размера на получаваната пенсия, с трайно намалена работоспособност (вид и степен на
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увреждане) 90 и над 90 процента, които се нуждаят постоянно от чужда помощ. Тази
необходимост трябва изрично да е записана в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК).
Добавката за чужда помощ може да се отпусне за срок, който е различен от срока на
валидност на експертното решение. Нейният размер е равен на 75 % от социалната пенсия
за старост т.е. 0.75 х 110 лв. = 82.50 лв.
- Добавка от 26.50 % от пенсията или на сбора от пенсиите, които е получавал
починалият съпруг/съпруга (т.н. вдовишка добавка по чл.84 от КСО, чл. 49 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж). Когато починалият съпруг/съпруга не е получавал пенсия,
добавката се определя в процент от пенсията, която починалият е имал право да получава
по реда на чл.83 от КСО. Тази добавка не може да се получава едновременно с
наследствена
пенсия
от
същия
наследодател.
- Добавка по Указ 1611 от 1985 г. се получава от лицата, пострадали в Отечествената
война, с определена инвалидност от 50 до 71 процента, които имат отпусната пенсия за
военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право на добавката имат и
получателите на наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война.
- Добавка за ветераните от войните (чл. 5 от Закона за ветераните от войните) в
размер на социалната пенсия за старост. Ветерани от войните са лица, които са били
военнослужещи и са участвали в бойни действия по време на война в защита на
българските национални интереси и българската държава. Качеството на “ветеран от
войните” се удостоверява от Държавна агенция “Архиви” (чл. 3 от ЗВВ).
- Добавка към пенсията на лица, пенсионирани по условията на ПМС № 40 от 1968 г.
(чл.46 от отменения Закон за пенсиите). Тези добавки след 01.01.2000 г. не се отпускат,
но отпуснатите до тази дата продължават да се изплащат на правоимащите.
- Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица). Размерът на добавката е в различен процент от
средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, и се актуализира всяка година.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и
дентална помощ не заплащат:

 Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД
2012 за медицинските дейности);
 малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
 пострадали при или по повод отбраната на страната;
 ветерани от войните, военноинвалиди;
 задържани под стража лица;
 задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
 социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане;
 лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;
 медицински специалисти;
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 задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална
сигурност“ или лишени от свобода;
 пациенти със злокачествени новообразувания;
 бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена
работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.
(Виж Постановление 193 на Министерския съвет от 28.08.2012 г. (и Постановление за
изменение 230 от 26 септември 2012 г. на Министерския съвет).

Бегликташ, Тракийско светилище край гр.Приморско

С пожелания за успешна седмица, Екипът на НФРИ

