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Първият доклад на България по изпълнението на Конвенцията за
правата на хората с увреждания беше представен в ООН

Първият национален доклад на България по изпълнение на задълженията по
Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН беше представен по време на 20та сесия на Комитета по правата на хората с увреждания. Форумът се състоя на 3 и 4
септември в Женева, Швейцария.
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Делегацията на България беше ръководена от изпълнителния директор на Агенцията
за хората с увреждания Минчо Коралски. В нея участваха представители на
Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и
науката, Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на външните работи и Постоянното представителство
на България в Женева.
В изказването си Минчо Коралски подчерта, че докладът е подготвен по прозрачен
начин с активното участие на всички органи и институции, занимаващи се с правата на
човека, включително неправителствени организации. Адаптирането на българското
законодателство към изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания е
продължителен процес и неговото успешно протичане предполага активното включване и
сътрудничество с неправителствени организации и хора с увреждания на всеки един етап
на планиране на мерки, тяхното обсъждане, приемане, прилагане и мониторинг. В тази
връзка е приета и се изпълнява Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020
г. Документът е разработен в изпълнение на националните ангажименти по прилагане на
Конвенцията, допълни Минчо Коралски.
МТСП организира конкурс за национална награда за социални иновации
Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална
награда за социални иновации. Основна цел на инициативата, която се организира за трета
поредна година, е да се насърчи развитието на социалните иновации в подкрепа на
социалната икономика и социалното предприемачество. По този начин ще се повиши
видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще бъдат отличени социални
предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации в сектора на
социалната икономика.
През настоящата година конкурсът се обявява за категориите:
 социални иновации, свързани със заетост;
 социални иновации, свързани със социално включване;
 социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.
Ще бъдат връчени до три награди - първа, втора и трета (почетен плакет). Крайният
срок за кандидатстване е 17.30 часа на 12.10.2018 г. Предложенията се подават на следния
електронен адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg. До участие се допускат физически лица,
граждани на България и юридически лица, регистрирани в България.
Кандидатите трябва да представят следните документи:
 формуляр за кандидатстване (по образец);
 декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на
идеята.
Подробности
за
конкурса
можете
да
откриете
на
следния
адрес: http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119
Членовете на НФРИ достойно се представят в конкурса като през годините награди
са получили:
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2015 – „Ния Милва” ЕООД – Хасково, трета награда за социални иновации, свързани
със заетост;
2016 „Лозана” ЕООД – София, първа награда за социални иновации, свързани със
заетост;
2017 „Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив – първа награда и „Мир Добрич” Добрич, втора награда за социални иновации, свързани със заетост.
Успех на колегите, които ще вземат участие в конкурса!

Международна работна среща по проекта за социално
предприемачество ИНОВЕНТЪР, Никозия, Кипър

На 18 и 19 септември 2018
г. в Никозия, Кипър се проведе
третата работна среща по
проект Иновентър. Обсъдиха се
различни
възможности
за
подобряване на обучението по
социално предприемачество в
няколко държави в Югоизточна Европа. По проекта
предстоят пробни обучения с обучители от различни
държави.
На 20 и 21 септември 2018 г. доц. д-р Маргарита
Бакрачева и Елеонора Негулова представители на НФРИ.
Д-р Иван Карагьозов в качеството си на фасилитатор,
засегна темата за етиката и морала в социалното
предприемачество
и
запознаха
международните
партньорите с алтернативни подходи за представяне на
обучителната програма за насърчаване на социалното
предприемачество от обучителите.
Проведе се и обучение за използване на онлайн и
мобилни платформи (налични в Google Play под
"INNOVENTER") INNOVENTER. Версиите са достъпни за англоезичните страни, Албания,
България, Кипър, Македония и Гърция.
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Регионални форуми за социално предприемачество
В периода м.ноември – м.декември ще се проведат три регионални форума за
социално предприемачество за стимулиране на социалните предприятия и кооперации,
които предоставят локално своите продукти или услуги.
Регионалният форум в гр.Варна стартира първи и включва изложение и кръгла маса
и ще се проведе в зала Пресцентър, Фестивален и конгресен център – гр.Варна, 9-11
ноември 2018 г. Кръглата маса е на тема „Социално предприемачество, социална цел,
социална добавена стойност”; „Регионални предизвикателства пред развитието на
социалната икономика”;
Регионалният форум в Благоевград включва дискусионен форум „Съвременни
предизвикателства пред регионалното развитие на социалната икономика” и споделяне на
добри практики от социалните предприятия и кооперации от региона и ще се проведе на 23
ноември 2018 г.
Регионалният форум в гр.София включва изложение и кръгла маса и ще се проведе в
зала Универсиада на 11-13 декември 2018 г. Кръглата маса е на тема „Особености на
развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град” на 12.12.2018 г. в
УНСС; научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на
социалната икономика” на 13.12.2018 г. в УНСС.
Сред поканените участници в проявата са представители на общините в региона,
регионалните представителствана държавните институции, ангажирани с провеждането на
държавната политика за развитие на социалното предприемачество, представители на
научните среди и местната общност. Представянето на социалните предприятия и
кооперации им предоставя възможност да демонстрират своите продукти и услуги, местната
общност да се запознае с техните достижения.
Популяризирането на дейността на социалните предприятия и кооперации в района,
в който те оперират се очаква да мултиплицира положителните резултати от форума чрез
насърчаване на съпричастност в местната общност.
Регионалният форум цели да се превърне в традиционна проява, която да се развива
постепенно, обхващайки всички региони в България.

Публикувана е
Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на
проекти със стопанска насоченост за интегриране на хора с трайни увреждания
в специализирана работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации
на хора с увреждания.
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Проекти със стопанска насоченост се изготвят съгласно Глава трета. Проекти със
стопанска насоченост на 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, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика със Заповед № РД 01
- 195 /12.03.2018 г., обн. в Държавен вестник бр.31 от 10 април 2018 г. (Методика).
Максималният размер на финансовите средства за проект е 80 000 лв. Краен срок за
подаване на проекти: 17.30 часа на 01.10.2018 г.
Исканата сума, за едно проектно предложение трябва да е съобразена с
обстоятелствата в чл.10 от Методиката.
Посоченият размер на финансовите средства, за които се кандидатства 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.
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 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 01.10.2018 год.
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.

Национални програми и мерки за осигуряване на субсидирана заетост за
хора с увреждания и стимулиране на работодателите
 Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания, приоритетно включва лица със и над 71% намалена
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работоспособност; военноинвалиди; лица със сензорни увреждания; лица с
ментални увреждания.
Целева група на програмата са и безработни лица в трудоспособна възраст,
преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, регистрирани
в бюрата по труда.
Работодателите могат да разкриват работни места по Програмата за срок от 24
месеца, като приоритетно се включват тези от тях, които са сключили договор за
финансиране по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания за осигуряване на
достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване на работни места за
хора с увреждания.
Резултати:
Заетост на 2 196 лица с трайни увреждания, от тях нова заетост на 405 лица.
Бюджет:
9 585 683лв.
 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, насочена към
осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с
подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко
болни самотни хора. Съобразно новите промени от 2017 г. три са основните
дейности, определени по Програмата - „Личен асистент”, „Социален асистент” и
„Помощник възпитател”. В НПДЗ 2017 г. бе заложено изпълнение на
дейностите „Личен асистент” и „Помощник възпитател”. По дейността „Личен
асистент” се цели устройването на работа на безработни лица с оглед
облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни
увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. По дейност „Помощниквъзпитател“ се подпомага физическото, социалното, емоционалното и
интелектуалното развитие на дете с увреждане.
Резултати:
Осигурена заетост на 123 лица при 5 - часов работен ден, осигуряване на качествени
грижи на хора с трайни увреждания.
Бюджет:
400 581 лв.
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Насърчителни Мерки:
за работодатели, при наемане на хора с увреждания
по Закона за насърчаване на заетостта
 чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни
лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания включително
военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или
ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили
образованието си.
Резултати:
Осигуряване на заетост на лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания вкл.
военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си.
Бюджет:
26 074лв.
 чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни
лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, за работа на пълно
или непълно работно време
Резултати:
Осигурена заетост на 123 лица при 5 - часов работен ден, осигуряване на качествени
грижи на хора с трайни увреждания.
Бюджет:
400 581 лв.
 През второто полугодие на 2017 г. АЗ започна изпълнение на мярката по чл.
51, ал. 2 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни
лица с трайни увреждания. Мярката се предоставя под формата на схема за
държавна помощ за назначаване на работещи с увреждания при спазване на
изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и регламентите на ЕС, които го
изменят, допълват или заменят. Новата мярка е подходяща и за работодатели,
търсещи работна сила за производство на селскостопанска продукция,
рибарство и аквакултури, които до този момент не можеха да получат
финансиране чрез програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от АЗ,
поради ограниченията, произтичащи от приложното поле на Регламент (ЕС) №
1407/2013. Субсидията, която се отпуска за финансиране по чл. 51, ал. 2 от
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ЗНЗ е за не по-малко от 3 и не повече от 12 месеца, като се предоставят суми в
размер до 75 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране.
Очаквани резултати:
Заетост на 454 безработни лица с трайни увреждания, от които 161 лица са включени
в нова заетост.
Бюджет: 1 507 516 лв.
Схема за държавна помощ!
 Създадени са условия за нови насърчителни мерки за работодатели при
наемане на хора с увреждания „Подкрепена заетост“ по реда на чл. 43а от
ЗНЗ. Целта е да се повиши ефикасността и качеството на посредническите
услуги на пазара на труда, предоставяни на уязвимите групи чрез подобряване
на взаимодействието между АЗ и частните трудови посредници. Чрез
регламентиране на аутсорсване на услуги за подкрепена заетост се създава
възможност за предоставяне на по-целенасочени и по-качествени услуги в
частност и за хората с увреждания, като крайната цел е устройването им на
работа на първичния пазар на труда. Условията и реда за изпълнение на
посочената мярка са дефинирани в Правилника за прилагане на ЗНЗ. Изборът
на изпълнители на мярката по чл.43а ЗНЗ е по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
Предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни лица с трайни
увреждания или от други групи в неравностойно положение.
Очаквани резултати:
Заетост на 300 безработни лица.
Бюджет: 150 000 лв.
Провежда се открита процедура по ЗОП за частните посредници, които ще
използват мярката!

С
Сттрр.. 99

екипът на НФРИ

