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Пресконференция на 10 април т.г. в Пресклуб на БТА, организирана от
национално представителните организации на и за хора с увреждания
На 10 април в Пресклуб на БТА национално представителните организации на и за
хора с увреждания дадоха пресконференция, на която представиха конкретните си искания
и предложения, свързани с планираната социална реформа, ден преди националния
протест на 11 април пред Министерски съвет и Президентството.

С
Сттрр.. 22
За заложените промени в Концепцията за реформиране на системата за експертиза
на работоспособността и в Наредбата за медицинска експертиза и за какво настояват
национално представените организации за да не се нарушат правата и качеството на живот
на хиляди българи с увреждания говориха организаторите на протеста. Участие в
пресконференцията взе и Председателя на НФРИ.
Изнесени бяха и данни от онлайн проучване на КТ „Подкрепа“, сред членовете на
национално представителните организации. Данните сочат, че всеки четвърти човек с
увреждане у нас живее с доходи до 250 лева и под линията на бедност.
На 11 април в София хората с увреждания заявиха правото си на достоен
живот чрез протеста НЕ на реформи, отнемащи права
След многократни обсъждания в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания към Министерския съвет относно готвените от правителството нормативни
реформи в оценката на работоспособността, засягащи драстично правата на хората с
увреждания, на 1 март т.г. национално представителните организации напуснаха
заседаниeто и връчиха протестна нота на министъра на труда и социалната политика
Бисер Петков и обявиха че излизат на национален протест.
На 11 април т.г. се проведе Национален протест, в който участие взеха над 6 500
души от цялата страна, изнурени от тревогата за бъдещето си, пристигнаха на три лъча с
автобуси на площад „Независимост” в столицата, заедно с инициаторите и организаторите
на протеста - 18 организации на и за хора с увреждания. В подкрепа на протеста се обявиха
и Сдружението на лекарите от ТЕЛК-София, КТ „Подкрепа”, сдружение „Солидарна
България” и Европейския форум на хората с увреждания. Нейн официален представител бе
Родолфо Катани, член на Борда на Европейския форум на хората с увреждания,
Председател на Комисията за връзки с ЕС към борда на ЕС на слепите. Неговото изказване
беше изключително критично: „В България, не се изпълняват изискванията на Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания, макар че тя е подписана още през 2012
година!”.
Беше изразена общата воля за нова политика за пълноценна интеграция на хората с
увреждания в България и против предвижданите реформи в областа на медицинската
експертиза и оценката на работоспособността.
Заявена беше позицията, че протестът има за цел да защити правата на повече от
200 хиляди български граждани в неравностойно социално положение. Обстоятелството, че
след поредната намеса на министър председателя в деня преди протеста, че
Министерството на здравеопазването оттегля предвижданите промени в областа на
медицинската експертиза не променя нещата.
Участниците заявиха категорично „За” реформи, но не отнемащи права и доходи а с
адекватна подкрепа за трудова интеграция. „За” реформи, които ще ограничат корупционни
практики и повишат контрола върху публичния финансов ресурс и които ще гарантират
ефективното му управление. „За” реформи водещи до повишаване качеството на живота на
хората с увреждания. Хиляди се обединиха около зачитането на европейските практики и
стандарти в сферата на политиките за хората с увреждания, в съответствие с Конвенцията
за правата на хората с увреждания на ООН. На този митинг категорично беше заявено:

С
Сттрр.. 33
Правителството на РБългария, Президента на РБългария, депутатите и общините да
поемат отговорност и да дадат своята подкрепа и ясни гаранции за бъдещите политики за
социално включване на хората с увреждания. Те трябва да съответстват на европейските
стандарти и практики в тази област, а Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания да стане част от ежедневието за да бъде осигурена на българските граждани
със специфични възможности: достъпна архитектурна и транспортна среда, подходящо
включващо образование и квалификация, трудова заетост в специализирана и обичайна
икономическа среда, достъпно здравеопазване и рехабилитация, достойни доходи, които
ще повишат качеството на техния живот.
Предложено беше да се въведе електронната здравна карта, да се утвърдят
предложените от лекарите промени в реформата за ТЕЛК.
За отстояване на правата на хората с увреждания и за по-достоен живот участваха
над 250 работещи с увреждания от федерацията от регионите Самоков, Етрополе, Карлово,
Пловдив, София, София област, Стара Загора и Хасково.
Следващите дни се проведоха срещи между представители на организации на и за
хората с увреждания с министерствата на здравеопазването и на труда и социалната
политика. Постигнат е консенсус по част от спорните моменти, свързани с медицинската
експертиза, страните се обединиха по въпросите с преустановяването на злоупотребите в
системата на ТЕЛК. Дискусиите по проекта на наредба за медицинска експертиза
продължават.
На 12 април т.г. ден след протеста се проведе среща с министъра на труда
и социалната политика за решения за експертизата на работоспособността

На 12 април в МТСП се проведе работна среща с участието
на зам.-министър председателя Валери Симеонов, ръководството
на министерството в лицето на министъра на труда и социалната
политика Бисер Петков, зам.-министър Росица Димитрова,
изпълнителния директор на АХУ Минчо Коралски и национално
представителните организации на и за хора с увреждания.
От страна на НСРХУ участие в срещата взе Е.Тодорова.
Беше постигнато съгласие, че внесената в Народното събрание концепция за
експертизата на работопособността не дава отговор на търсената реформа и Концепцията
в сегашния й вид ще бъде замразена. Ще се работи за изясняване на всички въпроси, които
тя поражда и едва след това работата по нея ще продължи.
На срещата Министър Петков припомни, че концепцията е била внесена в
парламента в изпълнение на решение на Народното събрание през октомври 2017 г. и
оттогава досега по нея не са предприети никакви действия. Важното е, че диалогът е
възстановен и всички бъдещи решения ще бъдат вземани с организациите на и за хората с
увреждания, каза министър Петков.

С
Сттрр.. 44
На 13 април се проведе среща с министъра на здравеопазването за
решения в медицинската експертизата
На 13 април 2018 г. се проведе среща между министъра на здравеопазването Кирил
Ананиев и национално представителните организации на и за хора с увреждания в
присъствието на Валери Симеонов – вицепремиер на Република България за обсъждане на
Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и в Наредбата за
медицинската експертиза.
Представителите на Правителството и на организациите на хората с увреждания
изложиха своите позиции, като се обединиха около факта, че двата документа имат редица
положителни страни и приеха по принцип заложените в тях нови моменти и нов подход на
работа, свързани с медицинската експертиза, с изключение на случаите на оценка на тежки
множествени увреждания. В тази връзка особен акцент в дискусиите бе поставен върху
натрупването на повече заболявания на едно лице, водещи до функционални дефицити в
резултат на множество тежки увреждания и обсъждане правата на съответното лице.
Постигна се съгласие за това, че следва да се елиминират настоящи практики, които
водят до злоупотреби в системата по принцип, като се обсъдиха възможностите за тяхното
елиминиране. Двете страни подчертаха, че с двата документа се очакват положителни
резултати в тази посока.
На срещата, която продължи почти три часа, след подробно представяне и обсъждане
на промените в проектите на двата нормативни акта се постигна съгласие:
 Министерството на здравеопазването да публикува на сайта си за публично
обсъждане проекта на Правилник за устройството и организацията на работата на
органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи на 13 април 2018 г.;
 Министерството на здравеопазването в срок до 23 април, 2018 г. да представи на
организациите на хората с увреждания анализ и съпоставка между действащата
Наредба за медицинската експертиза и предложения от Министерството на
здравеопазването проект за промени в Наредбата за медицинска експертиза по
отношение на Приложение № 1 към Наредбата.
 Въз основа на информацията по т.2 Министерството на здравеопазването и
представители на организациите на хората с увреждания да започнат съвместна
работа за обсъждане на Наредбата с цел постигане на съгласие по спорните
моменти, в т.ч и по Приложение 1 и Приложение 2 от Наредбата.
 На 23 април, 2018 г. проектът на Наредбата за медицинската експертиза да бъде
публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за публично обсъждане
за срок от 30 дни.

С
Сттрр.. 55
Нова Методика за отпускане на средства за финансиране на целеви
проекти, на основание чл. 20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания и във връзка с чл. 28, ал.2 от Закона за
интеграция на хората с увреждания
Обнародвана в Държавен вестник бр.31 от 10 април 2018 г. е утвърдената
министъра на труда и социалната политика Методика за отпускане на средства
финансиране на целеви проекти, на основание чл. 20, ал.1 от Правилника за прилагане
Закона за интеграция на хората с увреждания и във връзка с чл. 28, ал.2 от Закона
интеграция на хората с увреждания.
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Обявата за кандидатстване е публикувана в рубриката „Проекти и програми” на сайта
на Агенцията за хора с увреждания.
Развитието на социалната икономика беше обсъдено на международна
конференция
Възможностите за развитието на социалната икономика
в Европейския съюз бяха обсъдени през първия ден на
международната конференция „Социалната икономика – за
икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която се
проведе в София на 16 и 17 април. Политици от Европейския
съюз и от страните от процеса на разширяване, представители
на международни организации, социални партньори и
организации на гражданското общество обмениха мнения и
опит за ролята на социалната икономика при справянето с някои от основните
предизвикателства пред Европа - създаването на устойчиви и достойни работни места,
подобряването на социалната справедливост за всички и намаляването на неравенствата.
Участие в конференцията взе и председателят на НФРИ – Е.Тодорова.
„България решително застава зад каузата на социалното предприемачество и
социалната икономика и провежда активни действия за подобряване условията, които в
най-голяма степен ще благоприятстват нейното развитие у нас и в рамките на
Европейския съюз и в региона“, каза министърът на труда и социалната политика Бисер
Петков при откриването на конференцията. Той подчерта, че социалната икономика
обогатява и допълва общия спектър от социални политики, като интегрира
предприемачеството, солидаризира обществото и постига измерими социални
ефекти. „Необходими
са
целенасочени
действия
от
правителствата
и
заинтересованите страни за изграждане на пълноценна среда за развитието на
социалната
икономика“,
добави
министър
Петков.
Председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската
политика Хасан Адемов подчерта, че социалната икономика е един от важните инструменти
за реализиране на целите на стратегията „Европа 2020“ за приобщаващ икономически
растеж. Адемов уточни, че в рамките на ЕС съществуват 2 млн. предприятия на социалната
икономика, а около 6% от работната ръка в ЕС е заета в социалната икономика.

С
Сттрр.. 66
Във видео обръщение към участниците в конференцията еврокомисар Елжбета
Биенковска, която отговаря за въпросите на вътрешния пазар, промишлеността,
предприемачеството и малките и средни предприятия, заяви, че 10% от бизнеса в Европа
са концентрирани в социалната икономика. Според нея социалните компании помагат за
справяне със социалните предизвикателства и предизвикателствата на околната среда.
В рамките на конференцията се проведе министерска кръгла маса, по време на която
бяха обсъдени националните и европейските политики за развитие на социалната
икономика. Необходимо е правителствата в ЕС да продължат да работят за развитието на
социалната икономика и да развиват потенциала й, за да се постигне увеличаване на
заетостта и създаване на качествена заетост, посочи заместник-министър Зорница
Русинова. Необходимо е усилията на правителствата да се насочат към намирането на
инструменти за финансиране на социалната икономика и към подобряване на
законодателната база, регламентираща сектора, добави тя.
Основна тема на конференцията бяха мерките за насърчаване на интеграцията на
хората в неравностойно положение в обществото и на пазара на труда.
Министърът на труда на Люксембург Никола Шмит посочи, че хората с увреждания
трябва да се интегрират на пазара на труда и подчерта, че това може да стане чрез
използването на възможностите, които дава социалната икономика.
В рамките на конференцията беше открито седмото издание на Европейския форум
за социално предприемачество, в който участват над 100 социални предприятия от
България и други страни.
През втория ден от конференцията експерти обсъдиха
връзката между цифровата и социалната икономика на
международна конференция в София. „Ставаме свидетели как
участниците в социалната икономика създават свои собствени
цифрови платформи, които съчетават силата на социалната
икономика, присъствие на място, автентичност, сътрудничество
и кръгова икономика със скоростта и преимуществата на
цифровите технологии“, подчерта еврокомисар Габриел. Тя
обяви стартирането на пилотен проект „Цифрова възможност“, който ще подпомогне над
6000 студенти да преминат трансгранични стажове в следващите две години.
Еврокомисарят цитира данни, според които в Европа има 2 млн. предприятия в социалната
икономика, което е 10% от целия бизнес в Европейския съюз. Повече от 11 милиона души
работят в социалната икономика, което е 6% от работната сила на Европа. „Необходимо е
обучение на хората с увреждания в престижни професии. IT секторът е една такава област“,
заяви по време на форума доц. д-р Морис Гринберг, специалист в когнитивните технологии.
Той предлага компаниите да внедрят езици за програмиране, за да може хора с увреждания
да използват компютъра с поглед.
Даниела Ушатова от Националното сдружение на общините в България обърна
внимание върху възможностите за финансиране на социалните предприятия. Според нея
трябва да се мисли за пулово финансиране и за инструменти за стимулиране на
социалните предприятия. От друга страна е необходимо популяризиране на дейността на
социалните предприятия и да бъде измерено въздействието на социалната икономика
върху икономическото развитие, изтъкна тя.

С
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Седми Европейски форум за социално предприемачество
Над 100 социални предприятия от България,
Италия, Испания, Франция, Гърция и Турция представиха
продуктите и услугите си по време на седмото издание на
Европейския форум за социални предприятия от 16 до 18
април т.г. в зала ЕФЕ на хотел „Маринела“ в София.
Организатори на форума са Европейската комисия,
Европейският икономически и социален комитет,
Министерството на труда и социалната политика в
България, Националната федерация на работодателите
на инвалиди и неправителствени организации на и за
хора с увреждания.
Седмият европейски форум беше и едно от значимите събития от програмата на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. През годините форумът в
България се утвърди като успешна инициатива и практика, с цел насърчаване на
потенциала на социалните предприятия в страната и чужбина, обмяна на опит и добри
практики.
Тази година изложението беше открито от вицепремиера Валери Симеонов,
Присъстваха Ан Бранч от Европейската комисия, председателят на социалната комисия в
Парламента - д-р Хасан Адемов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков,
кметът на София - Йорданка Фандъкова. На следващия ден изложението беше посетено от
Мариан Тейсен - европейски комисар по заетост, социални въпроси, умения и трудова
мобилност и беше посрещната с хляб и сол по стар български обучай от участници в
изложението.
Кметът на София Йорданка Фандъкова
обърна внимание, че в столицата има 116
социални предприятия, а през настоящата година
Столична община ще открие първата програма за
финансиране на проекти в сферата на социалните
иновации с бюджет 100 000 лева, като първа
година.
Всяка година във форумите вземат участие
представители на различни дирекции от ЕК, от
Европейския икономически и социален комитет,
представители на българските институции, европейски кооперативни и неправителствени
организации.
През годините форумът се утвърди като успешна
инициатива и практика, с цел насърчаване на потенциала
на социалните предприятия в страната и чужбина, обмяна
на опит, създаване на контакти в областта на социалната
икономика.
членове на НФРИ
с гостите от Турция
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Зам.-министър Петрова връчи годишните награди на Европейския форум
за социално предприемачество

Заместник-министърът на труда и социалната
политика д-р Султанка Петрова връчи Годишните награди
за социално предприемачество по време на Седмия
Европейски
форум
на
социалните
предприятия.
Изложението се проведе от 16 до 18 април в София в
рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.
„Всеки един от Вас беше много ценен участник,
защото е вложил ум и сърце в това, което видяхме.
Успяхме да покажем и на България, и на Европа, че тук се случват добри неща, че в
България има хора, които милеят и отделят време, за да осъществят мечтите си“, обърна се
зам.-министърът към участниците във форума и допълни, че по време на събитието са
представени много иновативни методи, с които могат да се подпомагат хората с
увреждания.
От страна на НФРИ призове на Седмия панаир за социално предприемачество – 2018
получиха:
 НФРИ и ЗГУРА М за въвеждане на професията Консултант подкрепена заетост
в България;
 Глобал Консулт БГ ЕООД за въвеждане на иновативни услуги;
 Дентално студио „Да Винчи“ за въвеждане на иновативни услуги;
 ЕТ Савина – Събина Данева – Ямбол за въвеждане на иновативни услуги.
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Публикувана е обявата за участие в конкурс за финансиране на проекти
насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана
работна среда
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти
насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации
на хора с увреждания.
Проектите се изготвят по Методика на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗИХУ и във
връзка с чл. 28, ал. 2 на ЗИХУ(Методика), съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на
хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.
1. По Глава втора от Методиката /проекти със социална насоченост/:
1.1. Максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.
1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 21.05.2018 г.
2. По Глава трета от Методиката /проекти със стопанска насоченост/:
2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.
2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.06.2018 г.
3. Допълнителна информация:
3.1. Исканата сума за едно проектно предложение по 1.1 и 2.1, трябва да е
съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.
3.2. При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се
увеличава при спазване изискванията на чл. 38 от Методиката.
Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с
увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с
обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите
за конкурса съгласно т.1.2 и т.2.2.
Проектите се подават на хартиен носител – в три екземпляра и електронен носител
(формуляр и бюджет) - в един екземпляр.
Всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които
желаят да кандидатстват пред Агенция за хората с увреждания, с проекти със социална
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и/или със стопанска насоченост съгласно чл. 28, ал.2 от ЗИХУ могат да подават конкурсните
си предложения и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги на официалния електронен адрес на АХУ ahu@mlsp.government.bg, в срок до 17.30 часа на 21.05.2018 год. за проекти със социална
насоченост и в срок до 17.30 часа на 18.06.2018 год. за проекти със стопанска насоченост.
Конкурсната документация можете да намерите и на Интернет страницата на АХУ,
рубрика: Проекти и програми, Работодатели по чл. 28 от ЗИХУ.
Телефони за справка в Агенцията за хората с увреждания: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2018 г.
НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г. От 23 март
т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г. За
нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено
осигуряване (ДОО) за 2018 г. са предвидени 20 103 061 лв. Очаква се около 47 000 лица да
ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година. Програмата
за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за
храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното
обществено осигуряване. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до
четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани
договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо
заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва
да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни
месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването
трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от
провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за
инвалидност, ако имат внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца. Условието за тях е да не са навършили възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в
експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от
провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ. Изискването
за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни
календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова
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злополука или професионална болест. Лицата, осигурени само за трудова злополука и
професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация
само в случай на трудова злополука и професионална болест.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на
дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика
и рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика и
рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

екипът на НФРИ

