
                                                                                                                                                                                                             
                                   

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                     

 
 
___________________________________________________________________________________ 
Година Х, брой 4, м. март 2017 г.  

 

               

 

 

http://buletin.nfri.bg/  

_________________________________________________________ 
                   

П О К А Н А 

  

           
    AGENCY FOR 
DISABLED PEOPLЕ            

 

               
 
 

                                             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.3 – стр.7 

2. Проекти и програми - стр.7 – стр.8 

3. Изложение – стр.8 – стр.8 

4. Нашата консултация – стр.9 

 

 

 
 
       
     
 
 

http://buletin.nfri.bg/


   СССтттррр...   222                                                                                          
       

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И  УЧАСТНИЦИТЕ от НФРИ: 

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД – ПЛОВДИВ, 
 

ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ, 
АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД, 

МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ, 
МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ, 
НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО, 

МИР ДОБРИЧ ООД – ДОБРИЧ, 
ТОБЕКС  КО ЕООД – СОФИЯ,  

ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК, 
ВЕЛДИЯ ДИЗАЙН ЕООД – СОФИЯ, 

МЕЛИ – М ООД – ПЛОВДИВ, 
ТОТАЛ ЕЛ СИ ЕООД – СОФИЯ 

И ДЕМОН ООД - ПЛОВДИВ 
 

                                                                     
НАЙ-УЧТИВО КАНЯТ УПРАВИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ 

на 

Официалното откриване  

на 

ШЕСТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР  

НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА 

30 март 2017 г., четвъртък, от 11.00 часа, палата № 6 на Международен панаир Пловдив 

 
 

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ 
ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ  

в периода от 30 март – 2 април 2017 г. от 10.00 до 18.00 часа 
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и на Официалното откриване  

на ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: 

„Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и 
развитие на пазара на труда в Европа” 

 
30 март 2017 г., четвъртък, от 14.00 часа, в зала „България”,  

Конгресен център на панаира 
 

Кръгла маса: Социалното предприемачество – създаване на нови услуги, 
продукти и бизнес модели” 

31 март 2017 г., петък, от 10.00 часа в зала „Пресклуб”, Конгресен център на панаира 
 

Научна конференция: „Социално предприемачество и лидерство”  
 31 март 2017 г., петък, от 10.00 часа в зала 1, Палата 6 на Международен панаир   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Пресконференция „Създаването на заетост на хора с увреждания” 

 

 

 На 29.03.2017 г. от 11.00 часа ще се проведе Пресконференция „Създаването на 
заетост на хора с увреждания” в гр. София, бул.Дондуков 11. 

 689 187 са регистрираните хора у нас с трайни увреждания, по данни на НОИ. Тук не 
се включват лицата с намалена работоспособност под 50%. От тях 281 000 лица с трайни 
увреждания са в трудоспособна възраст по данни на НОИ. По неофициални данни само 
около 10% от тях работят. 

 По време на пресконференцията ще бъдат представени основните събития, 
включени в програмата на Шестия европейски форум за социално предприемачество, който 
се открива в четвъртък, 30 март в Пловдив, и ще продължи до 2 април. Форумът включва 
международен панаир на социални предприятия от над 16 страни, модно ревю на 

http://www.uniontpk.com/index.php?MhObg5KvQxG-QtWbMxObgFOrMxG7gtavEtGXclKDQRWDgpincxa-
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съвременни облекла, конференция на тема „Социалното предприемачество – принос за 
устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“.  Организатори са 
Европейската комисия, Европейският икономически и социален комитет, Министерство на 
труда и социалната политика, Европейската конфедерация на производствените кооперации 
и социални предприятия (СЕКОП), Националният съюз на трудово-производителните 
кооперации (НС на ТПК), НФРИ и 7 национално представени неправителствени организации. 

Социалната икономика в Европейския съюз обхваща приблизително 10% от всички 
компании (около 2 милиона предприятия) с наети на работа 11 милиона (6% от заетостта на 
европейско равнище)  Като на всеки 4 новосъздадени предприятия, 1 е социално 
предприятие.  

Над 50 милиарда евро е годишният оборот на сектора, сочат данни на Европейската 
конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП), която 
обединява 25 национални федерации от 16 държави.  

Гражданите на Пловдив и неговите гости ще имат уникалната възможност да посетят 
европейското изложение, на което ще бъдат представени и 67 нови и иновативни продукта, 
изложени в палата 6 на Международния панаир. 

Панаирът е ясно послание за Европейския съюз, че хората в неравностойно 
положение трябва да бъдат подкрепени още по-решително в бъдеще, а основната задача 
пред обществото е да се бори срещу дискриминацията спрямо тези хора и да се използва 
енергията и целият социален потенциал на социалните предприятия.  

 

Лого „Произведено в България от хора с увреждания” 

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с 
увреждания - Минчо Коралски представи по време на 
пресконференцията „Създаване на заетост за хората с увреждания“ на 
29 март 2017 г. в София, организирана от Организационния комитет от 
национално представителни организации, в това число и НФРИ, логото 
за идентифицирането на стоките и услугите, произведени от социални 
и специализирани предприятия.  

С името на знака „Произведено в България от хора с 
увреждания“, всеки потребител ще знае, че подпомага социалната и трудова реализация на 
хората с увреждания.  

 
 

Конференцията “Социалното предприемачество – принос за устойчива социална 
икономика и развитие на пазара на труда в Европа“ 

 
  Председателят на УС на НФРИ кани членовете на НФРИ да вземат участие в  
Конференцията “Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика 
и развитие на пазара на труда в Европа“, която ще се проведе на 30.03.2017 г., четвъртък, 

http://ahu.mlsp.government.bg/home/
http://ahu.mlsp.government.bg/home/
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от 14.00 часа в Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир АД – 
гр.Пловдив.  
 Конференцията е част от ежегодния Европейския форум за социално 
предприемачество, който е уникален за Европа и събира представители на социалната 
икономика, за да демонстрира резултатите от устойчиви бизнес и социални инициативи.  
 
  Конференциите съпътстващи форума са основен инструмент за обмен на мнения, 
добри практики и идеи между експерти на национално и европейско равнище и допринасят 
за насърчаването на предприятията и кооперациите за хора с увреждания като важни 
участници в пазарната икономика. 
 

  Организатори: Европейската комисия, Европейската конфедерация на 
производствените кооперации и социалните предприятия (CECOP), Министерството на 
труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, Организационен комитет 
от неправителствени организации 

 
  Участници: национално представителни организации на и за хора с увреждания, 
социални предприятия и кооперации, центрове и организации предоставящи социални 
услуги. 

РАБОТНА ПРОГРАМА 
 
  Място: Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир, Пловдив 

   
30 март 2017 г. 

14:00-15:30 

 
Модератор: г-н Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на 
трудово-производителните кооперации  
 
Презентации: 
 

 Политиката на МТСП за развитие на социалното предприемачество –   г-н 
Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика в 
България 

 Социална икономика и социално предприемачество в контекста на 
европейската социална политика  - г-н Георги Пирински, член на 
Европейския парламент 

 Защо социалното предприемачество има голямо значение в Европа днес? – 
г-н Лука Жайе, Президент на Група III Други организации, Представител 
на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ 

 Субекти на социалната икономика – финансови инструменти за инвестиране 
- г-н Джузепе Гуерини, президент на СЕКОП СИКОПА Европа ;  

 Актуални инициативи на Европейската комисия за развитие на социалната 
икономика и социалното предприемачество -  г-жа Ула Енгелман, експерт 
от Генерална дирекция Растеж към Европейската комисия) 

 - Социалното предприемачество – фактор за трудовата заетост на хората с 
увреждания - г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на АХУ 

15:30-16:00 Кафе пауза 
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16:00-17:30 Дискусия: Социалното предприемачество: съвременен стандарт за 
измерване на социалното въздействие  
 
Модератор: г-жа Теодора Тодорова, държавен експерт Дирекция 
„Стратегическо планиране и демографска политика“ към МТСП 
 
Презентации:  

 Партньорство между общините и представителите на социалната икономика 
– г-н Йенс Нилсон, Съпрезидент на интергрупата за социална икономика 
към Европейския парламент; 

  Европейско финансиране, подпомагащо социалната промяна –    г-жа 
Джорджиа Ефремова – експерт от Генерална дирекция икономически и 
финансови въпроси към Европейската комисия; 

 Външни аспекти на социалната икономика – г-жа Диляна Славова, 
Президент на Секцията за външни взаимоотношения към ЕИСК ; 

 Социалното предприемачество - фактор за развитието на социалната 
икономика в България – г-жа Лиляна Караджова, главен експерт в 
Икономическия и социален съвет (ИСС). 

 
Въпроси и отговори 
 

 

  

 Проект „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал” на НФРИ 

 

НФРИ разработи Проект „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал” 
за финансиране от Агенцията за хората с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания. 

 От протокола за оценка на проекти по Методиката за кандидатстване на организации 
с нестопанска цел е видно, че проектът на НФРИ е финансиран на стойност 14400 лв. 

Целта на проекта е да повиши социалния капитал на работещите в специализирани 
предприятия от НФРИ чрез повишаване на мотивацията им за заетост и подобряване на 
ключовите им компетенции.  
  Преките бенефициенти включват хора с трайни увреждания, които работят в 
смесените колективи на четири специализирани предприятия:  

 „Стопански дейности КЦМ” ООД, гр. Пловдив,  

 Мальовица” ЕООД, гр. Самоков,  

 „Мир-И” ЕООД, гр. Етрополе  

 и „Мир Добрич” ЕООД. 
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  Очакваните непосредствени резултати са: проведени три огледални тренинга в два 
основни модула: „Техники за ефективно общуване” и „Техники за релаксация и подкрепа на 
другите в преодоляване на стреса”, извън работното място: 

o Първи тренинг в град Обзор, Община Несебър за 11 заети лица с трайни 
увреждания; 

o Втори тренинг в град Обзор, Община Несебър за 13 лица с трайни 
увреждания,; 

o Трети тренинг в град Свети Влас, Община Несебър за 10 заети лица с трайни 
увреждания. 

Очаква се проектът да стартира от 1 април 2017 г. 
 

 

 
 

 
 

 
   
             
 

 
"Рамкова програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”  

Финансиране на иновативни проекти по мярка „Инструмент за МСП” (SME instrument) 
 
 

  "Хоризонт 2020" (и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е схема на ЕС за 
финансиране на проекти за бизнес иновации с голям икономически потенциал за 
успешна пазарна реализация на европейския и международен пазар. 
  Всяка една фирма, която попада в категория МСП (микро, малко или средно 
предприятие) може да кандидатства самостоятелно за финансиране. Няма ограничения 
по отношение на сфера на дейност. 
  Първоначално се подава проект, който по същество е кратък бизнес план, като целта 
е оценка на икономическия и пазарен потенциал на идеята, която се 
лансира. Безвъзмездното финансиране започва от 50 000 евро първоначално и може 
да достигне до 2 500 000 евро. От цялостната стойност на конкретен проект 
безвъзмездното финансиране е 70%.  
  Под иновация се разбира нова или различна от наличните 
идея/процес/организация/продукт/услуга, с висок бизнес потенциал и реална възможност за 
пазарно проникване и високи резултати на европейския пазар. Програмата е фокусирана 
към бизнес организациите, т.е. става дума за бизнес иновация, а не за иновация в научния 
смисъл на думата. 
  Програмата е отворена за кандидатстване, като има няколко междинни срока за 
подаване на проектни предложения. 
  Подаването на проекти по програмата се извършва чрез онлайн базирана система за 
Европейската комисия след регистрация на профил и система и подаване на апликационна 
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форма и придружаващи документи. Всички проекти се подават, оценяват и финансират 
директно от ЕК в Брюксел. По тази схема няма посредничество на български институции. 
 

 

 
 

 
Отворени процедури за кандидатстване по ОП Развитие на 

човешките ресурси 
 

 
 

 BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“, Краен срок: 05.04.2017 г., 
17:30 часа 

 
   

 BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество" , Краен срок: 
03.04.2017 г., 17:30 часа 
 
  

 BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и 
растеж", Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа. 

 
И по трите процедури информация може да намерите в бр.3 на Информационния 

бюлетин на НФРИ. 
 
 

 

 

 

Националната федерация на работодателите на инвалиди е основен съорганизатор 
от страна на организациите на и за хора с увреждания. 

 За повече информация по съпътстващите форума събития и пропусквателния режим 
– 02 986 53 00 и 0884 000 881 – Станислава Тончева. 
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Целеви финансови средства за придружител на трудно подвижни лица над 90% 
трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, нуждаещи се от 

чужда помощ 
 

 
         Съюзът на инвалидите в България, на основание чл.53 от Правилника за прилагане на 
Закона за интеграция на хората с увреждания изплаща целева помощ за придружител на 
трудно подвижни лица над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на 
увреждане, нуждаещи се от чужда помощ. Размерът на помощта е до 10 часа годишно в 
размер на 5 лв. на час и се предоставя на лицата за посещенията им с придружител в 
държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни 
заведения. 
  За повече информация и кандидатстване за помощта всички трудно подвижните 
лица, отговарящи на условията, могат да се обърнат към териториалните структури на 
Съюза на инвалидите в България.  
 Получаването на помощта е независимо дали право имащите членуват в СИБ, нито 
е свързано с бъдещо тяхно членство в СИБ.  
 
 
        
От 01. 01. 2017 г. минималната месечна вноска за трайно безработните и лицата, които 

внасят за своя сметка здравните си осигуровки, е 18.40 лв.  
 
  Срокът за внасяне на дължимата осигуровка за м. януари т.г. е 25 февруари 2017 г. 
Размерът на здравноосигурителната вноска през тази година се запазва на 8 % от 
получавания осигурителен доход, но сумата за възстановяване на здравноосигурителните 
права се изчислява върху 460 лв. Преди да платят дължимите си здравни вноски, трайно 
безработните или с прекъснат осигурителен стаж лица трябва да подадат Декларация  обр. 
7. В случай че имат по-стари здравноосигурителни задължения, преди да платят дължимите 
вноски, в техен интерес е да подадат заявление обр. 2а, в което да опишат поредността на 
погасяване на задълженията си. В противен случай преведените суми ще покрият най-
старите им задължения, ако имат такива.  
 
 
       От 01.01.2017 г. хората, които ще останат без работа, ще получават обезщетение за 

максимален срок от 12 месеца, ако имат стаж от 12 и повече години.  
 
  До сега НОИ изискваше минимум 25 г. осигурителен стаж. Намалението на годините 
е следствие от промяната в КСО, според която при отпускане на обезщетението се зачита 
само стажът, натрупан от 01. 01. 2002г., т. е. датата от която фонд “Безработица” е 
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преминал към НОИ. Условията за достъп до обезщетението се запазват в същите размери 
на минималното и максималното обезщетение.      
        За да получава обезщетение след оставане без работа, човек трябва да има 
внесени осигуровки за този осигурителен риск в 9 от последните 15 месеца. В седемдневен 
срок от освобождаването от работа лицето трябва да се регистрира в бюрото по труда, а 
тримесечен е срокът за подаване на заявление в НОИ с искане за отпускане на 
обезщетение. Ако тези срокове не се спазят, лицето не се лишава от обезщетение, но 
периодът на определеното парично обезщетение се намалява с дните на закъснението. 
Периодът за който човек има право да получава тази помощ от НОИ, зависи от неговия 
осигурителен стаж, като от началото на годината се вземе предвид стажът, натрупан само 
през последните 15 години. Например, ако лицето има 3 години осигурителен стаж, ще 
получи 4 месеца обезщетение. Ако има от 6 до 9 години стаж, обезщетението ще се 
получава 8 месеца. Ако има от 9 до 12 години стаж, обезщетението ще се получава 10 
месеца, а при стаж над 12 години, обезщетението ще се изплаща 12 месеца. 
        Размерът на обезщетението се изчислява най-общо 60 % от получавания през 
последните 24 месеца осигурителен доход. Минималното обезщетение за ден остава 7.20 
лв. или около 160 лв. месечно с 22 работни дни. То се отпуска, когато човек сам е поискал 
да напусне работа, при взаимно съгласие или при дисциплинарно уволнение, а периодът за 
получаване е 4 месеца. Максималното обезщетение за безработица остава за 2017 г. 1560 
лв. или 60 % от максималния осигурителен доход. (Виж Закон за бюджета на ДОО за 2017 г.).     
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Потопената Църква, 

Жребчево 
 

 

екипът на НФРИ 


