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П О К А Н А 
 

за посещение на събития на НФРИ по процедура 
BG05M9OP001-2-005 „Активно включване”, ДБП 

BG05M9OP001-2-005-0116 Иновативни интегрирани 
услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания 

 
    

В периода 8-12 октомври 2019 г. НФРИ и Сдружение Хоризонти организират Форум 
Дни на равните възможности, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

 

               
 
 

                                             София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00; 
                e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/ 

 
 
 

 

 

      

1. Новини – стр.1 – стр.5 

2. Проекти и програми – стр.5 – стр.7 

3. Нашата консултация – стр.7  
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помощ BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване” по  Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз, съгласно   изискванията към "Организиране на форум Дни на равните 
възможности", съгласно т. 5. „План за изпълнение/Дейности по проекта“, поддейност 3.8, 
Дейност 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“ от Приложение «Формуляр 
за кандидатстване» към Договор BG05M9OP001-2.005-0116-C01 сключен между 
Министерство на труда и социалната политика  и Националната федерация на 
работодателите на инвалиди. 
 

Национално изложение „Доверете се на българското и на хората с увреждания”, част 
от Дните на равните възможности, отваря врати от 8 до 12 октомври в зала сутерен на 
търговски център в сградата на ЦУМ – северен вход /второ ниво на залата/, бул.Княгиня 
Мария Луиза № 2 в гр.София. Изложението ще бъде отворено за посещение от 8 – 12 
октомври 2019 г. от 10.00 ч. до 19.00 часа. 

Посетителите на изложението ще се запознаят с възможностите на хората с 
увреждания и позитивната им роля в обществото, ще могат да закупят произвеждани от тях 
стоки. 

 
Най-учтиво Ви каним да бъдете участници в изложението. 
 

           Участие в изложението могат да вземат специализирани предприятия, 
предприемачи, които предлагат различни български продукти в следните области: храни, 
напитки, козметични продукти, облекло, обувки, чанти, детски артикули, бижутерия, стоки за 
бита и други, както и неправителствени организации. Изложението ще се реализира чрез 
обособяване на представителни щандове на участниците.   
  Целта е популяризиране на възможностите на хората с увреждания, социалните 
предприемачи и предприятията от социалната икономика. 
 

Едно от съпътстващите събития в Дните на 
равните възможности са ателиета/творчески 
работилници. Някои от ателиетата ще се проведат 
в гр.Пловдив, ул.Ландос № 24 от 15.00 часа. 

 
 
Най-учтиво Ви каним да посетите 

ателиетата.  
 

Лице за контакт – Елка Тодорова – 0888 
892 302. 
  При проявен интерес за участие в 
изложението, моля да изпратите заявка, в срок до 
12.09.2019 г. на email: nfri@abv.bg       
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МТСП организира конкурс за годишна 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 пета 
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: 

1. Социални иновации, свързани със заетост. 
2. Социални иновации, свързани със социално включване. 
3. 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 в конкурса е до 17.30 часа на  30.09.2019 г. 
 
   Предложенията се подават на електронен адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg.  
  До участие се допускат всички физически лица, граждани на България и юридически 
лица, регистрирани в България.  
  Кандидатите следва да представят формуляр за кандидатстване (по образец) и 
декларация в свободен текст, която да удостоверява оригиналността на идеята, с текст: 

Декларирам, че като участник в Конкурса за национална награда и социални иновации в подкрепа 
на социалната икономика, на основание чл.6, ал.1, т.а от Регламент ЕС 2016/679, както и чл.4, 
ал.1, т.5 от Вътрешните правила за защита на личните данни в МТСП, предоставям 
съгласието си, Министерство на труда и социалната политика да обработва събраните лични 
данни, удостоверяващи физическата ми идентичност: три имена, ЕГН, номер на личен 
документ, гражданство, адрес, телефон, имейл единствено и само за целите и участието в 

обявения на страницата http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 конкурс. 
  В случай на последващ отказ от участие в конкурса, организаторът предоставя 
възможност даденото Съгласие да бъде оттеглено, съгласно вътрешните му правила за 
Защита на личните данни. 

   За допълнителни въпроси,  може да се свържете с: 

  Теодороа Тодорова, Дирекция ЖРДПСИ в МТСП, тел. :02 8119 547, e-
mail: Teodora.Demireva@mlsp.government.bg 

http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119
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  Илия Гаралиев, Дирекция ЖРДПСИ в МТСП, тел.:02 8119 547, e-
mail: Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg 

  Церемонията за връчване на Годишната национална награда за социални иновации 
(в подкрепа на социалната икономика) ще се проведе  в Изложбена зала ЦУМ на 03.12.2019 
г. от 11.00 ч. 

 
Семинар по Наредба № РД-07-6  от 20 юни 2019 г. за реда за 

осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от 
възстановени осигурителни вноски на работодатели 

 
 Във връзка с дебата на заседанието на 6.06.2019 г. на Националния съвет на хората 

с увреждания към МС по обсъждането на чл.9,т.7 от проекта на Наредбата за реда за 
осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени 
осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани 
предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази,  се проведе 
среща при министъря на труда и социалната политика Бисер Петков. На срещата 
Е.Тодорова, председател на УС на НФРИ аргументира необходимостта от прецизиране на 
текста с мотивите, че за изпълнението на чл.13 от Наредбата за трудоустрояване се 
заплаща допълнително месечно възнаграждение, чийто размер зависи от степента на 
намалената работоспособност и се изплаща от средствата за рехабилитация. Съгласно 
чл.4 на Наредбата за реда за осъществяване на контрол...   възстановените осигурителни 
вноски на работодателите, ползващи преференции по чл.50, ал.1 и 2 от ЗХУ се използват за 
инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. Това не 
противоречи на специалния закон - Закона за хората с увреждания и раздел III Специфични 
правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена 
работоспособност в специализираните предприятия от Наредбата за трудоустрояване, така 
както и не противоречеше на отменения Закон за интеграция на хората с увреждания.  

 Въпреки, че се намери решение и се запазиха текстовете в интерес на работещите с 
над 50 на сто загубена работоспособност на норми и разценки за здрави работници или 
служители по Наредбата за трудоустрояване, все още има неизяснени въпроси относно 
прилагането на поднормативната уредба. 

 Във връзка с новата ситуация от 2019 г. за специализираните 
предприятия, Националната федерация на работодатели на инвалиди организира семинар 
за управители и специалисти от специализирани предприятия за хора с увреждания, 
регистрирани в АХУ – членове на федерацията на 25.09.2019 г. от 13.30 ч. в залата на 
Хотел Роял Спа – гр.Велинград. 

 Темите, включени в програмата на семинара са: 
 Указания по прилагане на наредба № РД-07-6  от 20 юни 2019 г. за реда за 

осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от 
възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по 
назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с 
увреждания и трудово-лечебни бази. Въпроси и отговори. 

 Управление на проекти, финансирани през 2019 г. за специализирани 
предприятия и кооперации. 

mailto:Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg
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 Вписване в Регистъра за специализираните предприятия и кооперации – 
нови обстоятелства, срокове, санкции. 

   На семинарът ще бъдат дадени отговори на поставените от НФРИ въпроси, събрани 
до момента от членовете като конкретни казуси. 
            Лектори са  Жасмина Петкова – експерт в Агенцията за хората с увреждания и 
Теодора Синджирлиева – гл.инспектор в Агенцията за хората с увреждания. 
            Такса за семинара не се дължи. 
   

 Заявки за участието се приемат в срок до 18.09.2019 г. на тел.: 02 986 53 09 или на е-
пощата на федерацията – nfri@abv.bg  

 
 

 

 
 

 
Агенцията за хора с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти за 

създаване на Центрове за защитена заетост/ЦЗЗ/ 

  Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за 
създаване на Центрове за защитена заетост/ЦЗЗ/. 

   Участници в конкурса могат да бъдат могат да бъдат специализирани предприятия и 
кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, 
регистрирана по действащото законодателство.  Кандидатстващите с проектни 
предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, 
като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората 
с увреждания. 

  Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за създаване на 
Центрове за защитена заетост. 

1. Максимален размер на субсидията  е до 300 000 лева. 
2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 04.10.2019 година. 
3. Електронен адрес: ahu@mlsp.government.bg 

  Допълнителна информация: 

 Проектната документация можете да се намери на  Интернет страницата на 
Агенцията, в рубрика: Проекти/Програми, Център за защитена заетост. 

 Проектните предложения с изискваните документи се подават с придружително 
писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини: 

1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 
104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, 
придружен с електронен вариант на същите документи. 

javascript:%20internSendMess('nfri@abv.bg')
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Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 04.10.2019 година. 

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез 
куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на 
електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с 
електронен вариант на същите документи. 

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 04.10.2019 година. 

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и 
електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият 
електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu@mlsp.government.bg 

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 04.10.2019 година. 

  Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е 
длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в 
деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. 

  Лице за контакт в АХУ: Стефка Захариева, телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 
73. 

 
Национална програма за заетост на хора с увреждания, финансирана от Агенцията за 

хората с увреждания 
 

  Работодателите могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят едно работно 
място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да бъде 
отпусната и за оборудване на всяко ново работно място, съобразно заболяването на 
работника. Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с 
увреждания, която беше одобрена от Националния съвет за хората с увреждания. По нея с 
до 10 000 лв. ще се финансират и проекти за осигуряване на достъп до съществуващи или 
разкривани нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. 
Кандидатите ще подават предложенията си до Агенцията за хора с увреждания. 
Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 
месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се 
отпуска и ресурс за квалификация и преквалификация, както и за обучение за 
професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще 
могат да получат до 200 лв. за един работник.  
  Подробна информация за конкурсната процедура и необходимата документация 
можете да намерите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания или на 
телефони 02/ 931 80 95 и 02/ 832 90 73. 
 
   Проектните предложения и изискваните документи се подават с придружително 
писмо в деловодството на АХУ в срок до 13 август 2019 г. 
   

mailto:ahu@mlsp.government.bg
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   Всеки кандидат е длъжен да изиска входящ номер не по-късно от крайната дата за 
набиране на предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение 
е подадено в срок. 
 
 
 
 
 

 
Новото при отпускане на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни 

услуги 
 

       С влизането в сила от 01.01. 2019 г. на Закона за хората с увреждания и правилника 
за неговото прилагане в сила от 01.04. 2019 г., има нови моменти в отпускането на 
финансова помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Тя вече не е 
интеграционна добавка, а целева помощ, която се отпуска веднъж годишно. Право на 
такава помощ имат хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена 
работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите при наличие на 
медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на 
балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди. 
  По нов начин се определя размерът на целевата помощ, като той сега е по-голям - до 
80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително 
направения разход съгласно представените документи. За 2019 г. линията на бедност за 
страната е 348 лв. или размерът на помощта за балнеолечение и/или рехабилитационни 
услуги става до 278,40 лв. Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право и 
на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, също в 
размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от 
действително направения разход. За сравнение ще посоча, че до влизането в сила на новия 
закон добавката беше 225 лева - трикратния размер на Гарантирания минимален доход за 
страната – 75 лв. за 2018 г. 
  Целевата помощ се отпуска, когато за същия период такива услуги не са ползвани на 
друго правно основание. 
  Целевата помощ се изплаща на лицата след представяне на разходооправдателни 
документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. 
  Условията и редът за ползване на правото на целева помощ за балнеолечение и 
рехабилитационни услуги са разписани в Правилника за прилагане на Закона за хората с 
увреждания. Лицето с увреждания трябва да има извършена индивидуална оценка, в която 
да е посочена нуждата от балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. То подава в 
дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и още допълнителни документи, както 
следва: 
  1. медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане 
на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги; 
  2. разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или 
рехабилитационни услуги. 
  Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него 
длъжностно лице в 10-дневен срок от представяне на допълнителните документи издава 
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заповед, с която отпуска или отказва мотивирано съответната целева помощ. Заповедта за 
отпускане на помощта се издава в два екземпляра. Един екземпляр се предоставя на 
човека с увреждане, който следва да го предостави на съответния обект или 
специализирана болница за рехабилитация, където ще се извършва балнеолечението и/или 
рехабилитационните услуги. 
  Целевата помощ се изплаща до края на месеца, следващ месеца, в който са 
представени документите, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за 
месец декември, която се изплаща до 31 януари на следващата година. 
Изплащането се извършва по касов път или по безкасов път по посочена от лицето с 
увреждане титулярна банкова сметка. 
  Ново в закона е, че при предоставено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги 
в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният 
осигурителен институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани 
болници за рехабилитация, които имат разрешение за такива услуги, целевата помощ се 
изплаща на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация от дирекция 
"Социално подпомагане", издала заповедта за отпускане на целевата помощ, след 
представен от тях разходооправдателен документ. Редът за това разплащане е 
регламентиран в правилника за прилагане на закона. 
 

 

                                                              С пожелания за успешна седмица,  
екипът на НФРИ 


