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Подписан е План за действия по приемане на законодателство за хората с
увреждания

На 9.10.2018 г. Министърът на труда и социалната политика
Бисер Петков, министърът на финансите Владислав Горанов,
омбудсманът
на
Република
България
Мая
Манолова,
представители на инициативата „Системата ни убива“ и
представители на национално представителните организации на и
за хората с увреждания подписаха План за действия по приемане
на законодателство за хората с увреждания:
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I. Законът за хората с увреждания да бъде обсъден на Национален съвет за
интеграция на хората с увреждания на 11.10.2018 г. (четвъртък), да бъде разгледан на
Национален съвет за тристранно сътрудничество на 16.10.2018 г. (вторник), да бъде приет
на заседание на Министерски съвет на 17.10.2018 г. (сряда) и да бъде внесен в Народното
събрание на 19.10.2018 г. (петък).
II. Законът за хората с увреждания и Законът за личната помощ да се обсъждат и
приемат в пакет от Народното събрание.
III. Да бъдат създадени условия за приемане на Закон за хората с увреждания и
Закон за личната помощ до средата на месец декември 2018 г.
IV. В Закона за държавния бюджет за 2019 г. да бъдат предвидени 150 млн. лева
допълнително в бюджета за политики за хората с увреждания.
V. Финансиране на двата закона.
 За финансиране на дейностите по проекта на Закона за хората с увреждания и
проекта на Закона за личната помощ да се използва: наличният финансов ресурс по Закона
за интеграция на хората с увреждания и увеличението от 150 млн. лева за 2019 г.;
средствата за проекти и програми за асистентска подкрепа на хората с увреждания до
момента; и при определени условия, предвидени в проекта на Закона за личната помощ –
част от средствата по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца и добавката за чужда
помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, които ще се вземат предвид в
случите, при които човекът с увреждане кандидатства за отпускане на лична помощ.
 Финансовите средства по Закона за хората с увреждания да се разходват за:
- Финансова подкрепа;
- Целеви помощи;
- Центрове за защитена заетост;
- Национална програма за заетост на хора с увреждания;
- Национална програма за осигуряване на достъпна среда и мобилност;
- Програми и проекти на Агенцията за хората с увреждания.
 Месечната финансова подкрепа е както следва:
- от 50 до 70,99 на сто степен на увреждането в размер на 7 на сто от линията на бедност;
- от 71 до 90 на сто степен на увреждането в размер на 15 на сто от линията на бедност;
- над 90 на сто степен на увреждането в размер на 25 на сто от линията на бедност;
- над 90 на сто степен на увреждането с чужда помощ, които получават пенсия за
инвалидност поради общо заболяване в размер на 30 на сто от линията на бедност; - над 90
на сто степен на увреждането с чужда помощ, които получават социална пенсия за
инвалидност в размер на 57 на сто от линията на бедност.
 Финансовите средства по Закона за личната помощ да се разходват за осигуряване на
лична помощ.
1. Проектът на Закон за хората с увреждания да бъде внесен за обсъждане, като:
 В комплексната индивидуална оценка се включи оценяване на потребностите и часовете
за ползване на лична помощ.
 Се предвиди, че оценката се извършва от специализираните отдели към дирекциите
„Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане до създаването на
специализирания орган за хората с увреждания.
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2. Проект на Закон за личната помощ В проекта на Закона за личната помощ да се въведат
ограничения за 2019 г. в целевата група за ползване на личната помощ. Потребители могат
да бъдат:
 лицата с трайни увреждания, с определени 90 или над 90 на сто степен на трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, с право на чужда помощ;
 децата с трайни увреждания, с определени 50 или над 50 на сто вид и степен на
увреждане/степен на трайно намалена работоспособност, с право на чужда помощ;
 децата с трайни увреждания, с определени 90 или над 90 на сто степен на трайно
намалена работоспособност, без право на чужда помощ.
Да се създаде ограничение за 2019 г. за максимален брой часове за ползване на личната
помощ от ползвател – съобразно индивидуалната оценка, но не повече от 168 часа месечно
или до 8 часа на ден.
Срокове за влизане в сила:
 Отпускането на месечната финансова подкрепа по проекта на Закона за хората с
увреждания да влезе в сила от 01.01.2019 г.;
 Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и методиката за
индивидуална оценка да бъдат изготвени до 01.04.2019 г.;
 Оценяването на потребностите започва от 01.04.2019 г., като се предвиди възможност
първи да подават документи хората с увреждания с право на чужда помощ и децата с
увреждания;
 От 01.09.2019 г. да започне предоставянето и финансирането на личната помощ.
За да се гарантира постигане на поставените в двата закона цели, страните
споразумяха още:
 Министерски съвет да координира изпълнението на задълженията
изпълнителната власт по двата закона.
 Министерски съвет да предприеме действия за изменения в Наредбата
медицинската експертиза за оценяване на работоспособността от гледна точка
функционалността на човека с увреждане.

се
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за
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НСИХУ подкрепи проекта на Закон за хората с увреждания

На 11.10.2018 г. Националният съвет за
интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) подкрепи
проекта на Закон за хората с увреждания, подготвен от
Министерството на труда и социалната политика.
Резултатът беше обявен след края на неговото заседание
от министъра на труда и социалната политика и
председател на съвета Бисер Петков на брифинг с
омбудсмана Мая Манолова, заместник-председателя на
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НСИХУ Адриана Стоименова и Мая Стоицева, представител на майките на деца с
увреждания.
Днес направихме първата стъпка за изпълнението на Плана за действие за
приемане на законодателство за хората с увреждания, който беше подписан на 9 октомври
между представители на правителството, омбудсмана, организациите на и за хората с
увреждания и майки на деца с увреждания, каза министър Петков. През следващата седмица
предстои проектът да бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество и
Министерския съвет. Целта е на 19 октомври законопроекта за хората с увреждания да
постъпи в Народното събрание.
Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че законопроектът е
първа стъпка към реформата на политиките на хората с увреждания, която ще им осигури
повече права и по-висока финансова подкрепа.
Правителството одобри проекта на Закон за хората с увреждания
Правителството одобри проект на Закон за хората с увреждания, с който се уреждат
обществените отношения, свързани с насърчаването, защитата и гарантирането на
равноправното и пълноценно упражняване на техните права. С предлаганата нормативна
уредба по нов начин се дефинират областите и средствата за необходимата подкрепа за
социално приобщаване на хората с увреждания.
Проектът на Закон за хората с увреждания въвежда нова индивидуална оценка, която
е комплексна и ще отразява потребностите на човека с увреждане, изследвайки неговото
здравословно състояние, функционалните затруднения и наличието на бариери при
изпълнение на ежедневните му дейности, както и вида на необходимата подкрепа.
От 1 януари 2019 г. на хората с увреждания над 18 годишна възраст ще се
предоставя месечна финансова подкрепа, която ще компенсира разходите, породени от
увреждането и представлява сума, в зависимост от степента на увреждане. Размерът на
финансовата подкрепа ще се определя в зависимост от линията на бедност. През 2019 г.
хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда, които получават социална пенсия
за инвалидност, ще получават 57% от линията на бедност или 198 лв. на месец.
Със законопроекта се предвижда от 1 януари 2021 г. да се създаде Държавната
агенция за хората с увреждания като нова структура към Министерския съвет. Тя ще изготвя
индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания и ще има водеща роля
при координацията на цялостната държавна политика за техните права. Новата структура ще
е правоприемник на сегашната Агенция за хората с увреждания. Към нея ще бъдат насочени
служители от Агенцията за социално подпомагане, които до настоящия момент изпълняват
политиките по социално-икономическа защита на хората с увреждания.
Предвижда се разработване и изпълнение на Национална програма в подкрепа на
работодателите за финансиране на дейности по приспособяване и/или оборудване на
работни места и осигуряване при необходимост на достъп до тях, с цел стимулиране и
подпомагане на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. С проекта на
Закона за хората с увреждания се регламентира защитената заетост за хора с тежки и
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множество увреждания. Предвижда се създаване на центрове за защитена заетост, като
механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с тежки и множество увреждания.
Предвижда се изграждане на информационна система за хората с увреждания, която
да служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни
увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на индивидуалните им
потребности и за разработване на секторни политики. Информационната система ще
поддържа профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност за индивидуален достъп
до персоналните данни за лицето чрез идентификация по реда на Закона за електронната
идентификация.
Със законопроекта се създават възможности за публично финансиране на проектен
принцип на дейности за изграждане на достъпна среда, с цел премахване на съществуващи
пречки и прегради пред достъпността и в подкрепа на мобилността на хората с увреждания,
по реда на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
Предвижда се от 01 януари 2020 г. финансирането и предоставянето на помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания да
премине към системата на здравеопазването.
ПОКАНА
за участие в първия регионален форум за социално предприемачество в
гр. Варна.
От 9 до 11 ноември 2018 г. във Фестивален и конгресен център Варна ще се проведе
Регионален форум за социално предприемачество, Варна.
Ще бъзат представени предприятия и кооперации от социалната икономика от града
и региона, които ще участват със свои представителни щандове. В рамките на
представянето, обществеността на гр. Варна ще има възможност да се запознае с характера
на дейността и продуктите или услугите, които предлагат социалните предприятия и
кооперации. Проявата цели идентифицирането и популяризирането на социалното
предприемачество сред местната общност.
На 9 ноември от 13.30 часа в зала Пресцентър ще се проведе Кръгла маса в два
панела:
Панел 1: „ Развитие на социалната и солидарна икономика в България“ В рамките на
панела ще се осъществи представяне на Закона за предприятията на социалната и
солидарна икономика и успешни модели на социално предприемачество от региона.
Участници – представители на МТСП, Областна управа, Община Варна, научни среди,
социални предприятия и кооперации, представители на местната общност.
Панел 2: „Регионални предизвикателства пред развитието на социалната и
солидарна икономика“. Акценти: „нормативна среда“, „обществени потребности“, „роля на
публичния и частния сектор“ представяне позициите на заинтересованите страни държавните органи, органите на местната власт, социалните предприемачи и представители
на местната общност.
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Повече информация за участие в събитието може да намерите на следната
страница: https://www.facebook.com/pg/RFSE2018

Информационни работни срещи за Ролята на местната власт,
бизнеса и неправителствения сектор в професионалното
образование и обучение и социалното предприемачество в
рамките на проект ИНОВЕНТЪР

През м.октомври 2018 г. НФРИ проведе три
информационни работни среши за представяне на
модулите на Обучителна програма за Социално
предприeмачество INNOVENTER пред аудитория от
малки и средни предприятия, представители на
местната власт и неправителствения сектор. Тези
срещи са част от изпълнението на проект
INNOVENTER, финансиран от Програмата БАЛКАНИСРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020.
Един от основните резултати е свързан с
разработената обучителна програма за социално
предприeмачество, която е предвидено да бъде
прпиложена по един иновативен начин чрез микс от
въвеждащи сесии, дистанционно представени сесии през електронната платформа
www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства и сесии лице в лице.
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Благоевград, 12-13 октомври 2018

София, 19-20 октомври 2018 г.

Бургас, 26-27 октомври 2018 г

Национална федерация на работодателите на инвалиди изпълнява проект
№ BG05M9OP001-2.005-0116-C01
„Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с
увреждания”
по процедура: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”
финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
партньор Сдружение Хоризонти
Периодът на изпълнение на проекта е от 01.10.2018 г. до 31.12.2019 г.
Обща стойност на проекта 337 405.68 лева,
от които 286 794.83 лв. европейско и 50 610.85 лв национално съфинансиране

Целите на проекта са :
Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на
лица с увреждания, включително и чрез предоставяне на иновативни социални услуги както
и увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст над
29 години.
Специфичните цели са:


предоставяне на комплекс от иновативни услуги за подкрепена заетост на хора с
увреждания (ХУ), вкл. техни семейства и



Разчупване на негативните стереотипи за трудовия потенциал на ХУ.

Очакваните резултати са:
1. Предоставяне на професионално ориентиране и консултиране на минимум 30 лица с
увреждания
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2. Предоставяне на специализирани услуги за подкрепа за заетост на около 50 лица с
увреждания и членове на техни семейства:
 Обучения за повишаване пригодността на заетост на минимум 30 лица с
увреждания
 Групови сесии за повишаване пригодността за заетост на минимум 30 лица с
увреждания
 Предоставени индивидуални консултации на минимум 30 лица с увреждания
 Минимум 50 лица, преминали през някоя от посочените форми на работа
3. Информационно - мотивационна кампания за създаване на позитивни нагласи сред
общество, работодатели и хора с увреждания относно неизползвания трудов потенциал на
лицата с намалена трудоспособност.
Основните дейности по проекта са:
1. Професионално ориентиране и консултиране на лица с увреждания
2. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с
увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи
иновативни услуги в общността по методологията „подкрепена заетост”
3. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с
увреждания и позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и
промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез
информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания.
4. Информация и комуникация
5. Управление на проекта
Целевите групи, към които е насочен проекта са:
Лица с увреждания, включително техни семейства

ОБЯВА
За обществено обсъждане на Процедура за подбор на проекти „Подобряване на
производствения капацитет в малките и средни предприятия”
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020
обявява
за
обществено
обсъждане
процедура
за
подбор
на
проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната
програма.

С
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Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и
средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на
експортния им потенциал.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 75 000 000
евро (146 687 250 лева).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100
000 лева, а максималният размер в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
е както следва:




Микро предприятия: 500 000 лева
Малки предприятия: 750 000 лева
Средни предприятия: 1 000 000 лева
По процедурата
партньорство.

кандидатите

следва

да

участват самостоятелно, a

не

в

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните
предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и
наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията
към тях по процедура „ Подобряване на производствения капацитет в малките и средни
предприятия “ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и може да бъдат
изтеглени от тук: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativniprogrami-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/19068-obyavyava-zaobshtestveno-obsazhdane-protzedura-za-podbor-na-proekti-podobryavane-na-proizvodstveniyakapatzitet-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya .
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок
до
17:30
ч.
на 01.11.2018
г.
(включително) на
следната
електронна
поща: public.consultation@mi.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в
рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във
формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
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С пожелания за успешна седмица,
екипът на НФРИ

