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Националният съвет за хората с увреждания подкрепи проект за промени в
Наредбата за включване в механизма лична помощ

Националният съвет за хората с увреждания
подкрепи проект за промени в Наредбата за включване
в механизма лична помощ. Целта на измененията е
процедурите за асистентска подкрепа да се
оптимизират и да се синхронизират с принципите и
изискванията на действащото трудово и осигурително
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законодателство в България.
С промените в наредбата се въвеждат правните основания за сключване на
трудовите договори между доставчика на лична помощ и асистента, в зависимост от
определения брой часове за лична помощ, при спазване на разпоредбите на Кодекса на
труда. Уредена е също продължителността на работния ден на асистента, начинът за
формиране на трудовото му възнаграждение, както и последващото отчитане и превеждане
на бюджетни средства от отговорните институции. Това ще позволи действително и
законосъобразно изпълнение на трудовите договори и ще гарантира социалноосигурителните права на асистентите, съгласно действащите нормативни изисквания и
принципи.
По време на заседанието си Националният съвет за хората с увреждания подкрепи и
проекта на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на
елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и
съоръженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Председателят на НФРИ взе участие в Девето официално заседание на КН на ОПИК и
на ОПИМСП и в Седмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по
Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия

На 19 ноември 2019 г. в София, се проведе
Деветото официално заседание на Комитета за
наблюдение (КН) на Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
(ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за
малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).
Заседанието се председателства от Лилия Иванова,
заместник-министър на икономиката и председател
на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на Главна
дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Председателят на
НФРИ като редовен член на комитета участва в работата на заседанието.
На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК, ОПИМСП и
изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК. Представен беше и напредъка в
изпълнението на Годишния план за действие за 2019 г. на ОПИК в изпълнение на
Националната комуникационна стратегия, както и Годишния план за действие за 2020 г.
Членовете на КН бяха запознати и с напредъка в процеса по подготовка на новия програмен
период 2021-2027 г., както и с резултатите, заключенията и препоръките от извършени
одити. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на
ОПИК за 2019 г. и бе одобрена ИГРП за 2020 г. Комитетът обсъди и одобри методологията
и критериите за подбор на операции по процедури „Стимулиране внедряването на иновации
от съществуващи предприятия“, „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на
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ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ и „Техническа
помощ за осъществяване на подготвителните дейности, необходими за старта на
строителството на междустистемната газова връзка България – Сърбия“. Членовете на КН
подкрепиха предложението да бъде извършена промяна в Методологията и критериите за
подбор на операции по процедура „Повишаване на ефективността и ефикасността на
услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ и в Методологията и критериите
за подбор на операции по процедура „Позициониране на България като позната и
предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“. На заседанието
беше представен и проект на Методология и критерии за подбор на операции по процедура
„Дигитализация на МСП“.
Е.Тодорова взе участие и в Седмото заседание на Съвместния комитет за
наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 на 08.11.2019 в
София. Беше представен напредъка на изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП
България - Сърбия 2014-2020 и приет План за действие за изпълнение на препоръките,
разработени в окончателния доклад за оценка за „Оценка на изпълнението на Интеррег Програмите за ТГС на ИПП 2014-2020 г., управлявани от Република България“ и
Информация относно напредъка в програмирането за 2021-2027 г.

Втори регионален форум за социално предприемачество,
София
Националната федерация на работодателите на инвалиди има
удоволствието да Ви покани на Регионален форум на социални
предприятия, който ще се проведе от 3 до 5 декември 2019 г.в
„Изложбена зала – ЦУМ” (северния вход на ЦУМ). Участие в
изложението ще вземат и предприятията-членове на федерацията. Това са „ГИП-София”
ЕООД, „Мир-И” ЕООД, „Велдия Дизайн” ЕООД, „Видеа маркет” ЕООД, „Глобал Консулт БГ”
ЕООД, „Савина – Събина Данева” ЕТ, „Мальовица” ЕООД, „Работоспособни.бг” ЕООД и
„Тотал Ел Си” ЕООД.
Изложението на стоки на социални предприятия и кооперации се организира от
Министерството на труда и социалната политика и НС на ТПК и се провежда в рамките
на Втория регионален форум за социално предприемачество София.
След откриването на Форума ще се състои връчване на Годишната национална
награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) от зам.-министъра на
труда и социалната политика Султанка Петрова.
Изложението ще се проведе в рамките на три дни от 3 до 5 декември 2019 г. от
10.00 до 19.00 часа.
Вход свободен за посетители.
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Кръгла маса на тема "Общество в подкрепа на социалното предприемачество.
Регионални аспекти и предизвикателства"
На 3 декември 2019 г. от 14.00 часа в Българската търговско-промишлена плата, зала
А, гр.София, ул.”Искър” № 24 в рамките на Втория регионален форум за социално
редприемачество - София, ще се проведе кръгла маса на тема "Общество в подкрепа на
социалното предприемачество. Регионални аспекти и предизвикателства". Кръглата маса
ще представи подзаконовата нормативна уредба на приетия през миналата година Закон за
предприятията на социалната и солидарна икономика.
Членовете на НФРИ са поканени да вземат участие в работата на кръглата маса.
Участие ще вземе зам.-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка
Петрова, представители на общините в региона, регионалните представителства на
държавните институции, ангажирани с провеждането на държавната политика за развитие
на социалното предприемачество, социални предприятия, неправителствени организации,
представители на научните среди и местната общност.

Председателят на федерацията участва в честването на 100-годишнината от
основаването на Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Председателят на НФРИ Е.Тодорова съвместно с представители от другите
национално представителни организации на хора с увреждания взе участие в честването на
100-годишнината от основаването на Националния съюз на трудово-производителните
кооперации. Приветствие направи МТСП Бисер Петков, който връчи почетен плакет на
МТСП на Националния съюз на трудово-производителните кооперации като знак за
взаимното уважение и доброто партньорство за насърчаване на политиките за подобряване
на социалната икономика и предприемачество.

Обучение на обучители по проблемите на социалната икономика, 28-29 ноември
2019 г. в ЦРЧРРИ
Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова откри
обучителна програма по политиката на социалната икономика в Центъра за развитие на
човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната
политика.
Актуалните условия във връзка с развитието на социалната икономика и социалното
предприемачество в България, особено след приемането на Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика през 2018 г., са предпоставка за повишеното внимание
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и акцентиране върху темата, посочи зам.-министър Петрова. По думите й така оформената
правна рамка на сектора на социалната и солидарна икономика е основа за създаване на
обучителна програма, която да подготвя обучители по тази все още нова политика, която е
сравнително млада в спектъра от политики, които МТСП традиционно развива.
Представители от страна на НФРИ взеха участие в обучението.

Закачени по модата, Tex Tailor Expo 2019, международно изложение за текстил и мода

НФРИ организира участието на
"Велдия Дизайн" ЕООД и "Видеа Маркет"
ЕООД, членове от федерацията в
ТексТейлър Експо: "Закачени по модата"
2019 или всичко за модата под един
покрив Изложението се проведе в
Международен панаир Пловдив АД,
гр.Пловдив в периода 7 ноември до 9
ноември т.г. „Видеа Маркет” участваха
със своето ателие за традиционен дизайн
"Милора".
В рамките на три дни изложителите
от
България,
Румъния,
Германия,
Холандия, Гърция, Турция и Китай,
представиха продукти и услуги в сферата
на текстилната техника; материали и
консумативи; договаряне – облеклото
като услуга; готов продукт – мода; кожа и
кожарски изделия и професионално
образование.
Над
40
български
марки
представиха собствени колекции облекла и аксесоари. Щандове
имаха и български производители на текстил и материали за шивашката индустрия, както и
редица професионални училища и водещи университети за мода.
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През м.ноември т.г. се проведоха три събития по проекта Иновентър

В гр.София и гр.Благоевград, се проведоха работни срещи по работни пакети 5 и 6 от
проекта Иновентър. Акцентът беше насърчаване на социалното предприемачество и
устойчивото развитие на местните общности. На срещата бяха представени иновативни
практики, свързани с насърчаване на социалното предприемачество и ролята на малкият
бизнес – основен играч в социалното предприемачество – принос за устойчива социална
икономика! Или как да бъдем полезни на себе си и на другите! Триадата –
PEOPLE/PLANET/PROFIT.
Бяха
представени въвеждащите обучения и
подготовка на съвместната обучителна
мрежа и приложение и експлоатация
Анализ на нуждите и начини за
акредитация
на
нова
професия
„Социално предприемачество“

На 15.11.2019 г. в гр.София се
проведе информационно събитие с
представители на работодатели.
Целта беше да се популяризират
резултатите от проекта, да се
представи обучителната платформа
и да бъдат мотивирани повече
работодатели да се включат в
обучението.
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БТПП ще обучава специалисти за реализиране на онлайн експортни дейности
БТПП ще организира пилотното обучение в началото на февруари 2020 г. То ще е с
продължителност от 960 учебни часа, разпределени по равно между теоретична подготовка
и стаж в експортноориентирана фирма. Теоретичното обучение ще се проведе в
комбинация от присъствени занятия и самоподготовка чрез използване на онлайн
платформа с решаване на практически казуси. Всеки модул завършва с тест за проверка на
придобитите знания. Очаква се в пилотното обучение в България да се включат около 30
младежи.
Разработените обучителни модули са за нова
професия при професионалното обучение - специалист по
онлайн експортни дейности, както и системата за оценка на
обучаваните. Учебната програма е съставена от 15 модула,
които обхващат теми като законодателство, ефективна
бизнес комуникация, основни принципи на маркетинга,
имейл маркетинг, управление на уебсайт и социални медии,
платформи за електронна търговия, оптимизация за
търсачки.
Предвижда се успешно завършилите обучението да получат сертификат по стандарт
ISO 17024:2012. Придобитата квалификация ще съответства на ниво 4 от Европейската
квалификационна рамка.
Изискванията към желаещите да участват в пилотното обучение са: владеене на
английски език на ниво B1 от Общата европейска референтна езикова рамка; основни
умения в работата с ИКТ технологии; базисни познания в областта на маркетинга и
експортната търговия.
За целта на обучението ще бъде разработена онлайн обучителна платформа за
обучаващите се в новата професия, организирани стажове за обучаващите се в
експортноориентирани фирми и проведени схеми за мобилност в чужбина за част от
обучаващите се в новата професия.
Инициативата е по Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists Via Internet
and Social Media) в рамките на Програма „Еразъм+“.
Желаещите да се включат в обученията, могат да заявят своя интерес на ел.
поща projects3@bcci.bg , или да получат допълнителна информация на тел. 02 8117 553
от Димитър Паунов, мл. експерт в Дирекция“Европейска интеграция и проекти“ на
БТПП.
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Финансовите инструменти са реална възможност за развитието на малките и
средните предприятия за хора с увреждания в България.
Финансовите инструменти имат редица предимства в сравнение с безвъзмездната
помощ, която е традиционния начин за предоставяне на средства от бюджета на ЕС. Към
момента, по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020
(ОПИК), чрез "Фонд на фондовете" са отворени три финансови инструмента за дялови
инвестиции, предназначени за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП).
Публичните средства от програмата са в размер на приблизително 112 млн. лв. и са
насочени към ранния и началния етап от развитието на предприятията. През 2020 г. ще
заработят още три фонда за дялови инвестиции с размер на публичните средства по ОПИК
от около 85 млн. лв. Допълнително предстои да се обяви финансов инструмент за
енергийна ефективност и иновации в размер на общо 140 млн. лв. Също така ще се
представи и инструмент за микрокредитиране в размер на 30 млн. лв.
Друга възможност за финансиране през този програмен период е Оперативна
програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП) с
помощта на Европейски инвестиционен фонд. По програмата са подкрепени 3 893 броя
микро, малки и средни предприятия и са предоставени 4 481 броя транзакции към тях.
Програмата е отворена до края на тази година, като се обмислят възможности за
подпомагане и продължаване на инициативата с допълнителен ресурс.

