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Н О В И Н И 
 

Срещи на неправителствените организации на и за хора с увреждания 
 

Поради усилената работа на Министерството на труда и социалната политика в 
политиките за уврежданията и свързана нормативна уредба с икономическите стимули за 
специализираните предприятия, през месец август т.г. председателят на федерацията 
Е.Тодорова участва в ежеседмичните срещи между неправителствените организации на и 
за хора с увреждания за  обсъждане на съвместни действия за защита на членовете на 
организациите.  

В тази връзка предстои промяна на:  

 Закона за интеграция на хората с увреждания;  

 промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилник за приложение на 
Закона за насърчаване на заетостта;  

 нов Закон за обществените поръчки;  

 разработване на Закон за социалната икономика; 

 нов Закон за държавните помощи; 

 

               
 
 

                                             София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00; 
                e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/ 

 
 
 

 

 

      

1. Новини – стр.1 – стр.12 

2. Проекти и програми - стр.12 – стр.14 

3. Нашата консултация – стр.14-16 
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  нов ред по прилагане на новите два регламента свързани с правилата "де 
минимис" и правилата на общото групово освобождаване 

 Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от 
работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и 
кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално 
представителните организации на и за хора с увреждания; 

 промяна на методиките за финансиране на специализираните предприятия от 
Агенцията за хората с увреждания. 
Бяга изготвени и внесени становища с изразени коментари, допълнения и 
предложения по измененията и допълненията на нормативната и поднормативна 
уредба. 

  Председателят на федерацията Е.Тодорова се включи в заседанията на всички 
работни групи към Министъра на труда и социалната политика, в които е номинирана като 
редовен член от името на национално представителните организации на и за хора с 
увреждания и защити общата позиция на организациите в интерес на членовете.  
   

 
844 проектни предложения по първата сесия на процедура „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност"2014-2020  
 

 

   По първата сесия по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, общият брой на проектните предложения е  844, 
подадени  от предприятия с код на основна икономическа дейност в секторите на 
нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства, сред които 
са производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло, производство 
на дървен материал и изделия от дървен материал, производство на мебели, производство 
на хартия и картон и изделия от хартия и картон, производство на метали и метални 
изделия, печатна дейност, производство на изделия от каучук и пластмаси, производство на 
хранителни продукти и напитки, и др.  
   Общият размер на заявените общи допустими разходи по подадените проекти е 724 
599 137,62 лева, като от тях 435 720 873,62 лева е размерът на заявената безвъзмездна 
помощ, а размерът на заявеното съфинансиране от страна на кандидатите е 288 878 264,00 
лева. 
     Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 
по проекта се определя в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и може да 
бъде в рамките на от 100 000 лв. за микро предприятия до 1 000 000 лв. за средни 
предприятия. Броят на предприятията в първата сесия по процедурата, съгласно 
посочената във формуляра за кандидатстване категория по Закона за малките и средните 
предприятия (ЗМСП) е както следва: 128- Микро ; 433-Малко  и 283- Средно. 
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Посещение в Одрин  

 
на 27 и 28 август т.г. 

 
На 28 август 2015 г. Кметът на Одрин 

Реджеп Гюркан прие на работно посещение в 
Община Одрин председателя на НФРИ Елка 
Тодорова и управителите Стефка Ярловска – 
„Мальовица” ЕООД – Самоков, Панка 
Вангелова – „Шанс 5” – Мезек, Мими Иванова – 
„Мир-И” – Етрополе, Палев Адамов – „Авис” 
ЕООД – Бузовград, членове на федерацията.  

Целта на посещението беше обмяна 
на опит и подготвителна визита за 
подготовка на съвместно партньорство по 
трансгранично сътрудничество България-
Турция по новия програмен период 2014-
2020 в областта на заетостта на хората с 
увреждания, обмяна на опит и културен 
обмен, както и по-тесни контакти и срещи 
между Националната федерация на 
работодателите на инвалиди, Община 
Одрин и турската неправителствена 

организация Асоциация „Приятели на Световната организация на хора с увреждания” в 
Одрин.  

Е.Тодорова използва посещението за да отправи официална покана до 
председателят на асоциацията Ерол Адем 
Дускез за участие в петото издание на 
Европейския форум за социално 
предприемачество – Пловдив 2016. 

В рамките на посещението беше 
посетено и училището за деца с 
увреждания на които се предоставя 
трудотерапия за усвояване на умения при 
изработка на сувенири. 

Турските партньори бяха осигурили 
за българските гости посещение на 
културно-историческите паметници - 
Селимие джамия, Музея на Здравето и 
Старата гара. 
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Кметът на Община Одрин даде 
офицална вечеря за делегацията на НФРИ, 
на която бяха обсъдени възможности за 
участие на хора с увреждания от България в 
организираните от общината летни почивки 
в Анталия.  

Председателят на федерацията 
предостави сувенири на домакините, в знак 
на благодарност за доброто партньорство. 

 
                   
 Посещението на делегацията от НФРИ 

беше отразена в турските ежедневници. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   СССтттррр...   555                                                                                          
       

НФРИ и Италианската Търговска Камара в България стартираха рекламна 
кампания в полза на членовете на федерацията 

 

НФРИ и Италианската Търговска Камара в България 
стартираха рекламна кампания за популяризиране членовете на 
федерацията.  

За целта във всеки брой на двуезичното  списание 
 CORRIERE  - продукт на Италианска Търговска Камара в 
България, което се разпространява в Италия и България,  а 
също така и на борда на Bulgaria Air, ще се отделя една 
рекламна страница. 

В рекламното каре от страницата специализираните 
предприятия биха могли да рекламират продукция или дейност 
напълно безплатно. Текстът в публикацията следва да е на 
английски език 

Излезе от печат августовския брой с първата включена 
реклама от НФРИ:  http://issuu.com/rosacusmano/docs/corriere-
magazin-08-body-v5-finish- 

 
 Може да изпращате вашите рекламни карета на е-поща на федерацията: nfri@abv.bg 

Файлът трябва да е подготвен във формат за печат като бъде съобразен със следните 
изисквания: 

 
1) вграждане на текста: 

Italian Chamber of Commerce in Bulgaria 
    Business Support Unit for Social Enterprises 

  
Bringing social enterprises into your supply chain can deliver a range of benefits for your business. 
It can help you increase your supplier diversity, grow links with the communities within which you 

operate or help meet corporate social responsibility objectives such as social inclusion  
  

2) Рекламата на предприятето да е с добре изработен графичен дизайн и с модерна 
визия; 
 

3) Вграждане на логото на НФРИ, членството в нея и логото „Произведено от хора с 
увреждания”; 

 
4) Размери на рекламното каре:  

full page  285x210 portrait 
bleeding 5 mm on each side 
final file size including bleeding 295 x 220 mm 

 
5) Формат на файла: 

1: pdf x/1a  ( all fonts embedded; images resolution min 250 dpi) 
2: eps / ai ( all text outlined ; images embedded and resolution min 250  
dpi) 

http://issuu.com/rosacusmano/docs/corriere-magazin-08-body-v5-finish-
http://issuu.com/rosacusmano/docs/corriere-magazin-08-body-v5-finish-
mailto:nfri@abv.bg
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3: tiff : min resolution 300 dpi 
4: jpg (please avoid if possible) 

 
 
По-долу:   
рекламни страници, изготвени съгласно изискванията на Италианската Търговска Камара в 
България 
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На 18 септември 2015 г. в зала „Пловдив 1“ на хотел „Новотел”, гр. Пловдив, 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 
организира Българо – китайска (Нингбо) бизнес конференция с провеждане на 

двустранни срещи. 
 

Целта на конференцията е участниците да се запознаят с икономическите условия и 
възможности за двустранно сътрудничество, да се създадат преки контакти между 
българските предприятия и потенциални техни партньори от Китайската народна република, 
за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри 
производствени и търговски практики, други. 

В Българо – китайската (Нингбо) бизнес конференция ще вземат 
участие представители на фирми от гр. Нингбо, от следните сектори и подсектори: текстил, 
търговия, инсталации, внос и износ на механични и електронни продукти, машини за 
шприцоване в леярството, калайна спойка, производство на играчки, рециклиране и околна 
среда, лека промишленост, строителство, машини, осветление и осветителни тела, 
производство на медицински инструменти, медицинска апаратура и стоматологични 
инструменти, земеделски храни и ХВП, водомери, топломери и електромери, авточасти, 
електроника за автомобили – мобилни телефони, аксесоари, трансформатори и зарядни 
устройства, недвижими имоти, туризъм, маркетинг, производство на постоянни магнити, 
акрилни продукти, магнитни моторни части, изделия от пластмаса, лампи от неръждаема 
стомана, опаковъчни контейнери за храни, мобилни оператори и мобилна техника, фирми 
занимаващи се с износ и внос на стоки, фирми в сферата на слънчевите енергийни 
електроцентрали тип Нова енергия и др. 

Във връзка с гореизложеното, ИАНМСП отправя покана за участие в конференцията 
към заинтересовани фирми. 

Желаещите следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в 
срок най-късно до 14 септември 2015г. на е-mail адрес: office@fpg.cc 

 
Регистрационна форма и 

 
Списък на фирмите от гр. Нингбо, Китай може да изтеглите от тук: 

http://www.sme.government.bg/?p=29513 

Конференцията се организира с любезното съдействие на Българо-китайската 
асоциация за бизнес развитие и Община Пловдив. 

Дата и час на провеждане: 18 септември 2015г., 11:00 часа. 
Място на събитието: Зала „Пловдив 1“, хотел „Новотел”, гр. Пловдив 
Програма за провеждане на Българо – китайска (Нингбо) бизнес конференция с провеждане 
на двустранни срещи, 18 септември 2015г., хотел „Новотел”, гр. Пловдив: 

 

mailto:office@fpg.cc
http://www.sme.government.bg/uploads/2015/09/Registration-form_-18092015_korigirana.doc
http://www.sme.government.bg/uploads/2015/09/spisyk-kitaiska-delegaciq_18092015.pdf
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Час Програма 

10.00 – 11.00 Регистрация на участниците пред зала „Пловдив 1“ 

11.00 – 12.30 Официално откриване на форума в зала „Пловдив 1“ 

12.30 – 13.00 Обяд 

13.30 – 14.00 Пресконференция в зала „Пловдив 1” 

13.00 – 15:00 Провеждане на двустранни бизнес срещи с участниците в зала „Пловдив 1“ 

 

 
 

Двустранни срещи в рамките на Световния форум за развитие на износа  
20-21 октомври 2015 г. в гр. Доха, Катар 

 

На 20-21 октомври 2015 г. в гр. Доха, Катар, ще се проведе „Световен форум за 
развитие на износа“. Организатор на събитието е Международният търговски център с 
подкрепата на Катарската банка за развитие. Основна тема на форума ще бъде 
„Устойчивата търговия: Иновации, Инвестиции, Интернационализация“. Като част от 
събитието ще бъдат проведени двустранни срещи. 
 
  Приоритетни сектори: 

 Храни и специални храни – включително преработени храни, внесени храни с 
добавена стойност, храни и продукти със сертификат, храни и подправки. 

 Туризъм – включително туроператори, организиране на сафарита, хотелски 
мениджмънт, управление на бизнес и мега събития, културен туризъм и 
компании, развиващи дейност в областта на образованието. Ще бъдат 
обсъдени и други вътрешни и външни възможности за туризъм. 

 Пластмаси и опаковки – както и производни на тях. Ще бъдат обсъдени  
решения в областта на веригата на доставките на хранително-вкусовата 
промишленост на световно равнище. 

При желание за участие в двустранните срещи, може да се регистрирате на следния 
адрес: http://www.intracen.org/wedf2015-b2b/. 

Срокът за регистрация е 10.09.2015 г. 
 
За контакти с организаторите: Torek Farhadi, Executive Manager WEDF 2015 B2B.  

E-mail: farhadi@intracen.org 

 

http://www.intracen.org/wedf2015-b2b/
mailto:farhadi@intracen.org
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Изложение "Доверете се на българското" в Габрово  

Българска търговско-промишлена палата, съвместно с Габровска търговско-
промишлена палата Ви канят да вземете участие в търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО”, което  ще се проведе от 14 до 19 септември 2015 г. в град Габрово (между 
Априловcката гимназия и регионалната библиотека). 

Участие в изложението ще вземат производители, търговци, предприемачи, водещи 
български фирми, които предлагат различни български продукти в следните области: храни, 
напитки, козметични продукти, облекло, обувки, детски артикули, стоки за бита и други. 
 
  За да се постигне добро и престижно представяне на българската продукция, 
подборът на фирмите за участие ще бъде прецизиран. Всяка фирма участник ще подпише 
Декларация, гарантираща, че изложените артикули се произвеждат в България. 
 
  За допълнителна информация може да се свържете с  Милен Моллов - мениджър на 
изложението, тел.: 02/ 989 72 40, Email: fairs1@bcci.bg 

 
 COPI'S 2015 - 30 септември до 02 октомври 2015 г. 

  
  

За 4-а поредна година ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР и ПРИМ ДИЗАЙН организират най-
голямото изложение за печатни и рекламни комуникации в БългарияCOPI‘S – 
Communication art print image sign. 

Събитието ще се проведе от 30 септември до 02 октомври 2015 г. В ИНТЕР ЕКСПО 
ЦЕНТЪР – София. 

Ще бъдат представени тенденциите в следните области: 
 
 Рекламен дизайн 
* Криейтив студиа 
* Графичен дизайн 
* Пространствен дизайн 
* Уеб дизайн  
 
 Печатна реклама 
* Полиграфически услуги - печатници, издателства 
* Полиграфически материали и консумативи 
* Предпечат, софтуер 
* Скенери, принтери, плотери 
* Печатарски машини 
* Машини за широкоформатен печат 
*3D печат 

http://copi-s.com/bg
http://copi-s.com/bg
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  Рекламни агенции 
* Пълно рекламно обслужване 
* Рекламна фотография 
* Видео реклама 
* Техника и оборудване 
* Мултимедийни системи 
* Организатори на събития 
* Иновативни изкуства  
 
   Рекламно–информационни елементи 
* Външна реклама 
* Производство на рекламно-информационни елементи 
* Машини и материали за производството им 
* Визуални комуникации 
* Дисплеи и LED екрани 
* Реклами и информации в реално време 
 
  Офис принадлежности и промоционални продукти 
* Рекламни сувенири и подаръци 
* Офис консумативи 
* Интерактивни дъски 
* Таблети и приспособления 
* Копирни машини и принтери 
* Плакети, медали, значки 
* Поздравителни картички, календари 
* Рекламен текстил 
* Печат върху текстил и декорации 
 
Професионални семинари, работни срещи, демонстрации и уъркшопове, фото и 
интерактивни изложби ще бъдат отворени за посетителите. 

 

INTERBEAUTY 2015 – международни двустранни бизнес срещи в сферата на 
козметиката, здравословния начин на живот, модните облекла, текстилната 
промишленост и креативната индустрия - 2 октомври 2015 г., ЕXPO Incheba, 

Братислава, Словакия 
  

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и Enterprise Europe 
Network към Словашката бизнес агенция имат удоволствието да поканят заинтересовани 
страни за участие в двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в сферата на 
козметичната индустрия, здравославния начин на живот, модните облекла, текстилната 
промишленост и креативната индустрия в рамките на Expo Incheba – 2 октомври 2015 г., 
Братислава, Словакия. 
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  INTERBEAUTY 2015 обхваща следните сектори: 

 Биопроизводство  - производство на биохрани и напитки, биопазар, опаковъчни 
материали и дизайн, съхранение на храните, специализирани храни, добавки 

 Изкуства и занаяти - занаяти, бижута и аксесоари, бродерия, рисуване върху 
стъкло, домашен интериор от керамика, стъкло, порцелан, желязо 

 Креативна индустрия и моден дизайн - мода, графичен и промишлен дизайн; 
сценични  костюми и аксесоари, производство на дамско, мъжко и детско 
облекло, спортни облекла 

 Козметика и парфюмерия – био декоративна козметика, грижа за кожата, боди 
арт, козметика за коса, специализирани продукти за педикюр 

 SPA, релаксация, регенерация - СПА козметика, методи, физиотерапия, 
оборудване за салони за красота, устройства и оборудване за поддържане и 
подобряване на физическото състояние 

 EКO -  Eкo-стил на живот, еко материали за рециклиране 

 Туризъм - Wellness-Spa 

 
Програма: 
 
• 9:00-9:30 - Регистрация и откриване 
 
• 9:30-12:30 - Двустранни срещи 
 
• 12:30 - 13:00 - Закриване на сесията 
 
• след 13:00 - EXPO посещение  (билети ще бъдат предоставени от организатора) 
 
 
Участието в събитието е безплатно. 

  За участие в международните бизнес срещи  е необходимо предварително да бъде 
заявен интерес от страна на българската фирма или организация и да се регистрира на 
интернет страницата тук: http://www.b2match.eu/Interbeauty2015 . 
 
  Краен срок за регистрация: 18 септември 2015 г. 

При регистрация  моля свържете се с: 

Милена Стоева 
Външноикономическо сътрудничество 
Българска стопанска камара 
Тел: +359 2/ 932 09 34 
Е-mail: ierc3@bia-bg.com 

https://www.b2match.eu/Interbeauty2015
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Шесто издание на конкурса "Достъпен град" 
 

   Наградите ще бъдат връчени на пет града от ЕС на 
церемония по време на годишната конференция по повод на 
Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел на 7 
декември 2015 г. Спечелилите градове ще бъдат отличени за 
усилията да направят по-лесен достъпа на хора с 
увреждания и възрастни до обществени места, като сгради, 
детски площадки за игра, работна среда, обществен 

транспорт, комуникационни технологии. 

Изданието за 2016 г. включва първа, втора и трета награда, както и две нови 
специални отличия: 

• Специалното отличие „достъп до работа“ ще се дава за усилията, положени от 
градовете, за да се гарантира, че услугите за обществена заетост, както и инициативите от 
частния сектор, улесняват достъпа до работа и правят информацията относно работните 
места достъпна за хората с увреждания. 

• Специалното отличие „достъпни интелигентни градове“ ще е признание за усилията 
на градовете да гарантират, че са станали „интелигентни“ в приобщаващ план, като в 
частност гарантират, че техните технологии, потребителски интерфейси и свързани услуги 
са достъпни за хората с увреждания, като следват подхода „дизайн за всички“. 

 
 
 

 

 
Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка 

заетост” 

 Крайният срок за представяне на проектните предложения е  29.09.2015 г.  

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на 
свободни работни места по схема „Младежка заетост”.  
 
  Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да 
подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. 
(включително). 
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Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще 
се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури 
стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години 
включително. 

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат 
младежи в две основни направления: 

 Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на 
наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически 
умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа; 

 Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на 
служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда 
работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на 
включения в обучение по време на работа младеж. 

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното 
място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия 
месец от стажа/обучението. 

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити 
разходите за: 

 възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната 
основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, 
към която се отнася разкритото стажантско място; 

 здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. 

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов 
договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и 
здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на 
наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка 
на работодателя. 

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите 
за: 

 възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата 
за страната; 

 разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца. 

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат 
поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната) 
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За работодателите от София-град: Финансирането на дейностите по схемата за 
София-град и страната е от два различни източника – Европейски социален фонд и 
Инициатива за младежка заетост. Към момента финансовият ресурс за разкриване на 
работни места на територията на София-град е изчерпан. Работодателите могат да подават 
заявки за разкриване на работни места на територията на София-град, но безработните 
младежи следва да бъдат регистрирани и насочени от бюрата по труда на територията на 
София-област или страната. 

Документите за кандидатстване може да изтеглите от тук: 

http://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/ 

 
 

 

 
Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г. 

Считано от 03.07.2015г. влизат в сила изменени и допълнени разпоредби на ПМС 
№118/2014 г. Едно от измененията обхваща нови прагове при провеждането на избор с 
публична покана, съответно за строителство - предвидената стойност за строителство, в 
т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е 
равна или по-висока от 50 000 лв. и доставки или услуги - предвидената стойност за 
доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху 
добавената стойност е равна или по-висока от 30 000 лв. 

 
 

Кампанията „eSkills for Jobs” на Българската асоциация по информационни 
технологии (БАИТ), под егидата на Grand Coalition for Digital Jobs на Европейската 

комисия  2015-2016 
Безплатни и платени IT обучения и курсове 

Целта на кампанията eSkills for Jobs е да покаже многобройните възможности за 
обучение в ИКТ сферата, които са налични в България в момента. 

Списъкът на компаниите, който може да разгледате от тук: http://idg.bg/eskills2015-
2016/itcourses предоставя информация за безплатни и платени обучителни инициативи, 
които са насочени към различни целеви групи. 

Всички обучения и курсове се предоставят от частни IT компании, като всяка от тях 
прилага различни процедури и регламенти за подбор на кандидатите. 

Част от курсовете могат да бъдат записани дистанционно и обучението да се 
извършва от вкъщи. 

http://idg.bg/eskills2015-2016
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При проявен интерес, към кратката информация за обучение на съответната 
компания е необходимо да се последва линка за подробности. 

Обръщаме внимание, че информацията за всеки конкретен курс, начинът и сроковете 
за кандидатстване са динамични и можете да следите промените на конкретния линк на 
обучението. 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с Българската асоциация по 
информационни технологии (БАИТ) - тел. 02/946 15 13, e-mail: bait@bait.bg 

Платформата eSkills for Jobs, http://idg.bg/eskills2015-2016/itjobs, включва допълнителна 
информация и за свободни позиции в ИКТ сектора. 

 

 
 

Започване на работа на трудов договор от хора с увреждания 
 

При започване на работа по трудово правоотношение на лица с увреждания,  
работодателите трябва да обърнат специално внимание на съответствието 
(несъответствието) между неподходящите условия на труд за работника (служителя) с 
увреждания, записани в експертното решение на медицинската експертиза и длъжностната 
характеристика за работата. Обикновено в експертните решения вместо конкретно вписване 
на неподходящите условия за труд се постановява общото “труд с психическо и физическо 
пренапрежение”, което може да се отнесе към всеки вид труд. В интерес на хората със 
специфични възможности е да реагират незабавно в установения за обжалване 14– дневен 
период, с искане за уточнение или допълване на трудовата препоръка. Трудовото 
правоотношение дава право на работника (служителя) с увреждания откаже изпълнението 
на дейности, несъответстващи на трудовата препоръка, дори промяната в условията на 
труд да е временна, включително полагането на извънреден труд (Виж чл. 147 т. 4. от КТ). 
Забраната за полагане на нощен труд за трудоустроени лица е разпоредена с чл. 140 ал. 4 
т.4 от КТ. Промяната в условията на труда, независимо от производствената необходимост 
трябва да е в съответствие със здравословното състояние на работника (служителя), 
разпорежда чл. 120 ал. 2 от КТ. 

 

 
 

Въвеждането на еднодневни трудови договори  
 

На 17-ти юли 2015 в „Държавен вестник“ бяха обнародвани промени в Кодекса на 
труда, сред които е и въвеждането на еднодневни трудови договори.   

Какво представлява еднодневният трудов договор? Еднодневните трудови 
договори са стандартни трудови договори, към които се прилагат почти всички разпоредби 
от КТ, с малки изключения. Специфичното при тях е, че те се сключват в конкретно 
зададена форма. Министерски съвет прие наредба с образец на този трудов договор, който 
е една страница и съдържа конкретни реквизити, които не могат да бъдат променяни от 
страните.   

http://idg.bg/eskills2015-2016/itjobs
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Продължителността на договора не може да бъде различна от един ден и осем часа. 
Например не може да бъде за три часа, четири часа или два дни. Ако работодателят иска 
да сключи отново такъв договор със същия служител, той трябва да сключи нов договор и 
всеки ден да подписва нов договор с този служител.   

Кога могат да се прилагат? Еднодневните трудови договори имат много тясно 
приложение. Работодател по тези договори може да бъде само регистриран земеделски 
стопанин и дейносттите, за които може да бъде използван, са обработка на насаждения и 
ръчно събиране на реколта от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тези договори 
не могат да се използват  за машинно събиране на реколта, както и за зърнените култури 
като например - царевица, пшеница. В сайта на на Главна Инспекцията по труда има 
инструкция, която много изчерпателно изброява в кои случаи може да се прилагат 
еднодневните трудови договори.  

До момента тези взаимоотношения как са били регламентирани? До момента с 
тези служтели трудови договори изобщо не са били сключвани  поради голямата 
несигурност, сезонност и краткосрочност на работата.  

Какви осигуровки се дължат? Осигуровките се плащат върху минималния 
осигурителен праг за тази икономическа дейност, който е 383 лева. От Инспекцията по 
труда са направили изчисление, според което осигуровките за един ден на един работник са 
4 лв. и 40 стотинки. Това е сумата, която работодателят трябва да плати за еднодневен 
трудов договор за юли месец. Договорите се заверяват в Инспекцията по труда по 
местонахождението на имота, където ще се извършва дейността. 

Какви са санкциите, ако се извършва дейност без сключен договор? В този 
случай важат общите санкции, които са заложени в Кодекса на труда. Ако след проверка на 
Инспекцията по труда се постанови, че има трудово правоотношение без да е сключен 
трудов договор, постановлението на Инспекцията има силата на трудов договор и за целия 
период на правоотношението, със задна дата, се дължи възнаграждение не по-малко от 
минималната работна заплата и осигуровките към него. 

 
 

Преустройство на лек автомобил 
 

"ВИП Плюс Медикотехническа лаборатория" е лицензираната от Агенцията за хората 
с увреждания фирма да извършва преустройства на автомобили. Цената е между 600 и 
1200 лв., като да този праг разходите могат да се финансират от Агенция за социално 
подпомагане (АСП).  

Условията, на които трябва да отговарят за получаване на целевата помощ за 
покупка и/или приспособяване на лично МПС от АСП - средномесечния доход на член от 
семейството за последните 12 месеца да е равен или по-нисък от трикратния размер на 
гарантирания минимален доход (3 х 65 = 195 лв.). Допълнителни условия: да имат 
определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане; да са работещи или учащи се и да не са ползвали облекчения за внос 
на МПС.  

Контакти с "ВИП Плюс Медикотехническа лаборатория": тел. 02 8565038; 0887925 
725, 0879 888 466, ел. поща: info@vipplus-mtl.com 
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утро над Роженските поляни 
 
 
 
 
 
 
 

екипът на НФРИ 
 


