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Приет е Националния план по заетостта през 2019 г. 

 
  Националният план за действие по заетостта през 2019 г. беше приет от 
Министерския съвет. В него се предвижда увеличаване броят на лицата включени в 
обучение със 7,7% в сравнение с 2018 г. Предвидени са средства за курсове по ключови 
компетентности на заети лица в малки и микро предприятия. Финансирането на заложените 
дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна 
политика на пазара на труда - 73 млн. лв. 
  

 

               
 
 

                                             София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00; 
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2. Изложения – стр.5 – стр.6 
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4. Нашата консултация – стр.11 
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  Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат 
съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2019 г. е 560 лева при 
пълен работен ден. От 400 на 450 лв. се увеличава месечната субсидия за трудово 
възнаграждение за нает безработен по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. При 
наемане на безработен с висше образование субсидията ще е 500 лв. 
  От 2019 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на младежите 
включени в програма „Старт на кариерата“ (от 600 лв. на 650 лв.), на младежките медиатори 
към общините (от 630 лв. на 680 лв.) и на психолозите и мениджърите на случай (от 650 лв. 
на 700 лв.).  
  Увеличават се средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или от 
други групи в неравностойно положение, наети на несубсидирани работни места - от 500 лв. 
на 700 лв., както и ежедневните транспортни разходи свързани с обучението на 
безработните лица - от 10 лв. на 15 лв. 
  По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2019 г. 
работа да започнат 2000 безработни, а по проект „Красива България“ ще се осигури заетост 
на 200 души. 
   

   

На 17.01.2019 г. се проведе семинар „Неизползвани възможности за наемане на 
служители и работници, съгласно трудовото и гражданско законодателство” 

 
  На 19.01.2018 г. в София се проведе семинар „Неизползвани възможности за 
наемане на служители и работници, съгласно трудовото и гражданско законодателство” про 
боно за членовете на федерацията.  
 Лектор беше Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и 
социалната политика. 
  Освен теоретичната част на семинара, бяха разгледани различни казуси и 
предоставени индивидуални консултации по различни въпроси свързани с темата. 

 

 

Стартират информационни дни за представяне на процудера BG16RFOP002-2.040 
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“                 

(по общ ред) със срок за кандидатстване: до 16:30 ч. на 21 май 2019 г.                                      
по Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност 

 
  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на 
Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 
организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 
„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“  по 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията стартира 
от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. 
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   В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите 
страни в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София. 
   

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график: 
  

 Варна – 15 януари  2019 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“ от 10.00 до 12.00 
часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

  

 Русе  – 16 януари  2019 г.  (сряда), в Пленарна зала на Община Русе от 10.00 до 
12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

  

 Монтана  – 17 януари  2019 г. (четвъртък), в залата на Общински младежки дом от 
10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

  

 Стара Загора – 29 януари  2019 г. (вторник), в залата на Общински съвет-Стара 
Загора от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

  

 Пловдив – 30 януари  2019 г. (сряда), в зала „Пълдин“ в хотел "Санкт  Петербург", от 
10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

  

 Благоевград – 31 януари  2019 г. (четвъртък), в зала „22 септември“ - Община 
Благоевград, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 

  

 София – 04 февруари  2019 г. (понеделник), в зала „Диамант“ в х-л „Рамада“, от 
10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) 
  По долу в рубриката „Проекти и програми” са условията за кандидатстване 
по схемата. 

 

 

Възможност за безвъзмездно включване в участие в международни панаири и 
изложения  за МСП с цел експорт 

 

  При интерес за включване в международни панариири и изложения е необходима 
регистрация в портала на Изпълнителната агенция за МСП за включване в тяхната база 
данни на фирмите с която работи агенцията. След направената регистрация ще бъдете 
информирани от ИАМСП за всички потенциални международни панаири и изложения за 
участие. 

  За целта е необходимо:  
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1.       Да се регистрирате на експортния портал на Агенцията на следния 
адрес: https://export.government.bg/ianmsp/registerenterprise 

2.       Да се регистрирате в Регистъра за МСП на следния адрес: https://e-
sme.government.bg/User/CheckBulstat 
   След като приключване на  регистрацията е необходимо да се свържете с един от 
експертите, който ще потвърди успешната регистрация.  

Илонка Христова 940 7965 
i.hristova@sme.government.b
g  

Димитър Бакалов 940 7950 
d.bakalov@sme.government.b
g  

 
  Желателно е периодично, поне веднъж седмично да преглеждате Интернет страница 
на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия  – www.sme.government.bg на 
която се публикуват актуални събития и информация, която може да бъде полезна за Вас и 
Вашия бизнес. 

  Европейски портал за малък и среден бизнес http://ec.europa.eu/small-
business/index_bg.htm Порталът обобщава цялата информация, предоставена от ЕС  за и 
в полза на МСП, от практически съвети до политически въпроси, финансиране, 
партньорства, достъп до международните пазари. 

  База данни за достъп до пазара на ЕС (Мarket Access Database) 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm Базата данни на ЕС за достъп до пазара  
съдържа богата информация за прилаганите мита и за изискваните документи при внос на 
стоки в трети страни, за бариерите пред търговията, санитарни и фитосанитарни мерки, 
прилагани от страни извън Европейския съюз.  Налична е и статистическа информация за 
количествата и стойностите на износа/вноса на стоки от/в ЕС и предоставя възможности за 
изготвяне на справки по тарифен номер на стоката, по страни на произход или по 
направеление на износа. Базата данни съдържа информация и относно правилата за 
произход, а също и полезни препратки към други източници на информация и услуги, в това 
число услуги, предоставяни за подпомагане на интернационализацията на малките и 
средни предприятия. 

 

Нова платформа Job Care улеснява сътрудничеството между работодатели и хора с 
увреждания при наемането им на работа 

 

  Целта на интернет услугата е да направи хората с увреждания по-видими на пазара 
на труда. Платформата цели да подпомогне българския бизнес да привлече нови лица с 
увреждания на пазара на труда. Тя се реализира с европейско финансиране по проект на 
Балканския институт за труда и социалната политика. Хората с увреждания, които търсят 
работа, могат да се регистрират на интернет платформа: www.job-care.bg и ще могат да се 
възползват от услугите професионално ориентиране и консултиране. За тях също е 

https://export.government.bg/ianmsp/registerenterprise
https://e-sme.government.bg/User/CheckBulstat
https://e-sme.government.bg/User/CheckBulstat
javascript:%20internSendMess('i.hristova@sme.government.bg')
javascript:%20internSendMess('i.hristova@sme.government.bg')
javascript:%20internSendMess('d.bakalov@sme.government.bg')
javascript:%20internSendMess('d.bakalov@sme.government.bg')
http://www.sme.government.bg/
http://ec.europa.eu/small-business/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_bg.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
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предвидена услуга за подкрепа на заетостта - коучинг. Те ще могат да се възползват и от 
оценка на способностите си. Услугата ще подпомага и работодателите, които според новите 
правила на Закона за хората с увреждания ще бъдат задължени да спазват квотния 
принцип при наемането на работници от тази целева група. За тях са услугите, свързани с 
оценката на работното място, неговото адаптиране, съобразно вида на увреждане на 
съответния кандидат, както и коучинг на работодателя.  

  Услугата за подкрепа – коучинг, подпомага процеса на адаптиране на новата работа и 
се предоставя един път или два пъти седмично от външен инструктор за период от един до 
шест месеца. Така работодателите ще бъдат улеснени да намират подходящите за тях 
работници. Платформата се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси" на 
Министерство на труда и социалната политика. 

 
 

  
 
 
 

 

 

ПОКАНА 

за участие в Европейски форум за социално предприемачество 

28-31 март 2019 г. 

Международен панаир гр. Пловдив, България 

 

НФРИ има удоволствието да покани своите членове за участие в осмото издание на 
Европейския форум за социално предприемачество. За целта ще бъде предоставен 
изложбен щанд про боно. 

 Проявата се организира от Европейската комисия, Европейската конфедерация на 
производствените кооперации и социалните предприятия (CECOP), Министерството на 
труда и социалната политика, Министерство на икономиката, Агенцията за хората с 
увреждания, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, 
Българската стопанска камара, НС на ТПК, НФРИ и шест водещи неправителствени 
организации, защитаващи правата на хората с увреждания.  

Темата на осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество е 
„Екосистемата на социалното предприемачество“. За първи път в Европа ще бъдат 
представени на регионално, национално и европейско равнище осемте елемента на 
екосистемата на социалното предприемачество в множество събития в богатата програма 
на форума. Социалното предприемачество ще бъде представено заедно с публичните и 
частни малки средни и големи предприятия, които чрез дейността си, чрез резултатите от 
политиката си за корпоративна социална отговорност взаимодействат и подпомагат 
развитието на социалното предприемачество. 
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Заявка за участие може да бъде направена на е-поща: nfri@abv.bg в срок до 

31.01.2019 г. 
Тези специализирани предприятие направили заявка за участие ще получат 

регистрационна форма за заявяване на изложбената площ и необходимото оборудване, 
която следва да попълнят и изпратят на е-поща: nfri@abv.bg. 

 
За допълнителна информация 02 986 53 00 – Станислава Тончева. 

 

 

Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност 

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 
предприятия“ (по общ ред) 

 

  Срок за кандидатстване: до 16:30 ч. на 21 май 2019 г. 

 http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2040-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-
malkite-i-sredni-predpriyatiya 

 Допустими по процедурата са проекти, включващи дейност за подобряване на 
производствения капацитет на кандидатите. 
  Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по 
изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и 
подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система 
за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 
 Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 
връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на 
проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната 
поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор 
на проекти: 

  Адрес на електронна поща: sme_capacity@mi.government.bg. 
  Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да 
бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата 
въпроси. 

  Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за 
изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 
2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната 

mailto:nfri@abv.bg
mailto:nfri@abv.bg
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2040-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2040-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
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програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 
Република България: www.eufunds.bg. 
 
 

Цел на финансирането по процедурата: Подобряване на производствения 
капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната 
конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. 

Продължителност на изпълнение – до 12 месеца 

Минимален и максимален размер на субсидията според категорията 
предприятие и района на изпълнение 

Задължително се избира един измежду двата приложими режими на 
държавна / минимална помощ съобразно спецификата на проекта: 

1) В случай на регионална инвестиционна помощ: 
категория 
предприятие 

В Югозападен район на планиране  

% Минимална 
стойност на 
субсидията 

Максимална 
стойност на 
субсидията 

микро 45 100 000 лв. 500 000 лв. 

малко 45 100 000 лв. 750 000 лв. 

средно 35 100 000 лв. 1 000 000 лв. 
 

2) В случай на минимална помощ (de minimis): 

категория 
предприятие 

Без значение на района на планиране 

% Минимална стойност на 
субсидията 

Максимална стойност на 
субсидията 

микро 70 100 000 лв. 391 166 лв. 

малко 70 100 000 лв. 391 166 лв. 

средно 70 100 000 лв. 391 166 лв. 
 

Важно:  
Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно проектно 
предложение е недопустимо. 
В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна 
помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой 
основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции1 
в материални и нематериални активи: 

- създаване на нов стопански обект 
- разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект 
- основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. 

Бюджет по процедурата: 146.687.250 лева (75.000.000 евро) 
Важно: Бюджетът е разделен според вида на икономическа дейност на кандидатите:в зависимост от 
категорията  на предприятието-кандидат: 

  Малки Средни 

                                                 
1 Съгласно определението, дадено в Приложение Н към Насоките за кандидатстване 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.eufunds.bg/
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Микро 
предприятия 

 

предприятия предприятия 

Високотехнологични 
и средно 

високотехнологични 
промишлени 

производства 

 
11 580 958.39 лева 
5 921 250 евро 
 

 
38 600 749.84 лева 
19 736 250 евро 
 

 
23 161 916.77 лева 
11 842 500 евро 
 

Интензивни на 
знание услуги 

6 845 893.96 лева 
3 500 250 евро 

5 541 844.30 лева 
2 833 500 евро 

2 280 986.74 лева 
1 166 250 евро 

Нискотехнологични 
и средно 

нискотехнологични 
промишлени 

производства 

11 441 605.50 лева 
5 850 000 евро 

28 457 326.50 лева 
14 550 000 евро 

18 775 968 лева 
9 600 000 евро 

 

Допустимост на кандидатите: 
- да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон 

или Закона за кооперациите и да имат седалище в България; 
- да са микро, малки или средни предприятия; 
- да имат минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.); 
- да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени 

финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-
кандидат, както следва: 

 за микро предприятия >= 210 000 лв.; 

 за малки предприятия >= 750 000 лв. 

 за средни предприятия >= 3 000 000 лв. 
 

- да развиват основната си икономическа дейност в следните сектори: 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: 
С10 „Производство на хранителни продукти“ 
С11 „Производство на напитки“ 
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 
С14 „Производство на облекло“ 
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени 
кожи без косъм“ 
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без 
мебели; 
производство на изделия от слама и материали за плетене“ 
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ 
С24 „Производство на основни метали“ 
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 
С31 „Производство на мебели“ 
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С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ 
 
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени 
производства: 
С20 „Производство на химични продукти“ 
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ 
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични 
продукти“ 
С27 „Производство на електрически съоръжения“ 
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ 
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 
 
Интензивни на знание услуги: 
J58 „Издателска дейност“ 
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и 
издаване на 
музика“ 
J60 „Радио- и телевизионна дейност“ 
J61 „Далекосъобщения“ 
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 
J63 „Информационни услуги“ 
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 
Забележка: С предимство ще се ползват кандидатите, които имат ръст на 
приходите и печалбата спрямо последните години, предприятията, които са 
стартирали реализацията на износ. С приоритет ще се финансират проекти на 
кандидати от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, 
Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, 
Кюстендил, Благоевград като всички инвестиции трябва да се реализират на 
територията на тези области. 

Допустими разходи 

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи 
дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта; 
2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото 
разработване), 
представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за 
изпълнението на проекта – до 200.000 лв. от общата стойност на проекта; 
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INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020: Пета покана "Схема за 

безвъзмездно финансиране за подкрепа на МСП за растеж и разширение отвъд 

местните пазари"  
   

Краен срок: 15 април 2019 г.; 14:00 ч.  
 

  Регионите, които програмата обхваща са областите Хасково, Смолян, Кърджали и 
Благоевград на територията на Република България и префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, 
Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.  
  Интервенцията се фокусира върху насърчаването на способността за производство 
на добавена стойност в предприятията чрез засилване на техните дейности за развитие на 
продукти и услуги чрез съвместни действия за икономическо развитие, за предпочитане 
ориентирани към иновации, за да им се даде възможност за достъп до нови пазари.  
Общият бюджет по настоящата покана възлиза на 10 000 000,00 евро. Публичните разходи 
се състоят от 8 500 000 евро средства от ЕФРР и 1 500 000 евро национални вноски от 
Гърция и България.  

 
  - Минимална обща допустима инвестиция (за проект): 300,000.00 евро 
  - Максимална обща допустима инвестиция (за проект): 600 000,00 евро 
  Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на предприятие (отделно 
предприятие) в размер на 200 000,00 евро за период от 3 години съгласно Регламент (EU 
1407/2013).  

 
  Допустими бенефициенти по настоящата покана са предприятията в приоритетните 
производствени сектори на стратегиите за „интелигентна специализация“: 

 
- Агро-хранителна промишленост;  
- Управление на отпадъците за рециклиране или производство на енергия;  
- Възобновяема енергия и енергоспестяване и ефективност;  
- Устойчив туризъм;  
- Здраве;  
- Материали – технология;  
- Строителни материали;  
- Текстилна индустрия.  
   

Допустими кандидати са само МСП, регистрирани в допустимия по програмата регион 
(за България: в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в т.ч. клонове, като за 
България същите следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица. В 
дадено проектно предложение следва да участват само по едно МСП от всяка от 
партниращите държави. Едно МСП може да кандидатства само по един проект. 
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Помощ „Финансова подкрепа” по новия Закон за хората с увреждания 

 
 От 01.01.2019 г. отпуснатата до 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност, в 

размер на 25 на сто и получавана като втора пенсия, се прекратява служебно на основание 
чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване. В тази връзка  всички лица, които са 
получавали такъв вид пенсия и месечна добавка за социална интеграция от дирекция 
“Социално подпомагане” ще получат на личния си адрес пенсионно разпореждане с което 
ще бъде намален размерът на пенсията им с тези 25 на сто – социална пенсия. 

Социалната пенсия няма да бъде загубена като плащане, а ще се получава като нов 
вид месечна финансова подкрепа, според определената степен трайно намалена 
работоспособност, до срока на социалната оценка. Посочените плащания ще бъдат 
преобразувани служебно, като не се налага лицата да подават нови заявления-декларации. 
  Ако обаче лицата, които са получавали 25 на сто от социалната пенсия за 
инвалидност като втора пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална 
интеграция, е необходимо да подадат заявление-декларация в дирекция “Социално 
подпомагане” по настоящия си адрес не по-късно от 31.03.2019 г., за да им бъде 
отпусната месечна финансова подкрепа от 01.01.2019 г. Лицата, които до момента не са 
получавали добавка за социална интеграция и ще подадат такова заявление-декларация, 
трябва да приложат към него следните документи: 
 Копие от ЕР на ТЕЛК; 

 Ако лицето заяви, че желае да получава новата финансова подкрепа по банков път, 

а не чрез пощенския клон, тогава трябва да приложи и Копие от разплащателната 

сметка по банкова карта, по която ще получават от 01.01.2019 г. месечната 

финансова подкрепа от Дирекция Социално подпомагане по банков път. /Ако лицето 

няма банкова карта е необходимо да си открие разплащателна сметка и да получи 

пластиката за да тегли от банкомат месечните суми. Препоръчваме 

Райфайзенбанк АД, тъй като издаването на банкови карти за пенсионери и за 

хора с увреждания е безплатно, както и няма месечни такси и такси при теглене 

от банковата карта/.  

 Лична карта. 

  Месечната финансова подкрепа е в нови размери, определени като процент от 

линията на бедност. Размерът на линията на бедност се актуализира ежегодно - размерът 

на финансовата подкрепа ще се актуализира също ежегодно;  

  Месечната финансова подкрепа ще се изплаща по благоприятния размер за лицата, 

ако сборът на досега получаваните добавка и пенсия е по-голям от определените в Закона 

за хората с увреждания размери;  
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  Лицата, на които е отпусната социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто и 

получавана като втора пенсия, но не са я получавали поради достигнат таван на основната 

пенсия, след 01.01.2019 г. ще могат да получават определения размер под формата на 

месечна финансова подкрепа. Лицата, които са получавали 25 на сто от социалната пенсия 

за инвалидност като втора пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална 

интеграция, е необходимо да подадат заявление-декларация в дирекция “Социално 

подпомагане” по настоящия си адрес не по-късно от 31.03.2019 г., за да им бъде отпусната 

месечна финансова подкрепа от 01.01.2019 г.  

  Лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на 

общинско жилище трябва да подадат заявление-декларация, тъй като от 01.01.2019 г. 

се променя начина на изплащане - сумата ще се превежда на общините.  

  Лицата ще получават новата финансова подкрепа по заявения до момента в 
дирекция “Социално подпомагане” от тях начин за изплащане на добавката за социална 
интеграция - по банков път или чрез пощенския клон. Важно е да се уточни, че всички 
помощи, отпускани от дирекции “Социално подпомагане”, се изплащат през месеца, 
следващ месеца, за който се отнасят. Месечната финансова подкрепа ще се изплаща по 
същия ред - през месец февруари 2019 г. за месец януари 2019 г. За допълнителна 
информация следете интернет страницата на Агенция за социално подпомагане: 
http://www.asp.government.bg/  

 
 

Хората с увреждания могат да кандидатстват за безплатнa електронна 
винетка от 2 януари 2019 г. 

 

 

 
  Хората с трайни увреждания могат да подават заявления за 
безплатна електронна винетка от 2 януари 2019 г. Това предвиждат 
промени в Наредба №Н-19, издадена от министъра на транспорта и 
министъра на труда и социалната политика, които предстои да бъдат 
обародвани в Държавен вестник. 

  Наредбата не предвижда промяна в условията за освобождаване от заплащане на 
винетна такса. Право да получат безплатен електронен стикер имат хората с 50 и над 50 на 
сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, 
отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно 
образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат право да получат 
безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена 
общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 
к.с.). 
  Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в цялата страна имат готовност да 
приемат заявления за получаване на безплатна електронна винетка от 2 януари 2019 г. До 
отпечатването на новия формуляр ще се ползва действащият образец на заявление-
декларация. Документите може да се подават лично в ДСП по настоящ адрес, по 

http://www.asp.government.bg/
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електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне – обратна 
разписка.  
                До 1 април 2019 г. към заявленията лицата прилагат: 
                1. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в ДСП и 
оригинал за справка; 
                2. Копие на пълномощно (когато заявлението се подава чрез пълномощник); 
                3. Копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил част I – лице и 
гръб и оригинал за справка;                
  До 1 април 2019 г., при постъпване на заявление-декларация с приложени копия от 
посочените документи чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, справка 
за достоверност на документите ще се извършва отново по служебен път. 
  От 1 април 2019 г. няма да се изискват копия от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК  и от 
свидетелството за регистрация на лекия автомобил, като проверката на тези документи ще 
се извършва по служебен път. 
 Предоставените винетни стикери на лица с увреждания чрез ДСП през 2018 г. са 
валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им. Препоръчително 
е хората с увреждания да проверят срока на валидност на предоставения им винетен 
стикер и да подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес около 10 дни 
преди изтичането му. В случай, че винетният стикер е със срок на валидност до месец 
февруари, март и т. н., не е необходимо да се подава заявление през месец януари 2019 г. 
 В Наредбата е предвиден 7-дневен срок за обработване и одобрение на документите, 
считано от датата на подаването им. Когато са констатирани пропуски в изискуемите 
документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е 3-дневен. Агенцията 
за социално подпомагане (АСП) ще изготвя и изпраща в Агенция „Пътна инфраструктура“ 
дневна заявка с всички одобрени лица за съответния ден. В срок до края на работния ден, 
следващ този на изпращане на заявката, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава 
безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност 1 (една) година и до края на 
работния ден, следващ издаването на винетките, връща в АСП информация по електронен 
път. 

Хората да проверят дали им е издадена електронна винетка на място в ДСП, в 
Областните пътни управления, в пунктовете за продажба, по електронен път – чрез 
електронната страница на „Национално тол управление“ и мобилно приложение, както и по 
телефон на Центъра за обслужване на клиенти на „Национално тол управление“.  
  В случаите на подадени заявления-декларации, в които се установи, че едно лице 
има предоставен стикер с неизтекъл срок на валидност за същия автомобил, на лицето 
няма да се отказва издаването на електронна винетка.  В деня на одобряване на 
документите, лицето ще бъде включвано в заявка до Агенция „Пътна инфраструктура“, 
която ще издава електронна винетка с валидност една година, до края на следващия ден. 
  До влизане сила на Наредбата от 1 януари 2019 г. заявленията-декларации се 
обработват по стария ред и на всички правоимащи лица се издават винетки със срок до 31 
декември 2019 г. През 2018 г. АСП е предоставила над 228 хиляди безплатни винетки на 
хора с трайни увреждания. 
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екипът на НФРИ 


