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На 27.02.2020 г. ще се проведе семинар „Особености при наемане на служители и
работници, съгласно трудовото и гражданско законодателство, в това число по
проекти”
На 27.02.2020 г. в София ще се проведе семинар за ръководители на специализирани
предприятия, счетоводители и експерти работещи в тях на тема „Особености при наемане
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на служители и работници, съгласно трудовото и гражданско законодателство, в това число
по проекти”.
Лектор ще бъде Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и
социалната политика.
Освен теоретичната част на семинара, ще имате възможност на индивидуални
консултации и въпроси по различни казуси свързани с темата.
Членовете на НФРИ ще имат възможност да се включат в семинара про боно.
Моля да заявите участието си в срок до 26.02.2020 г. на тел.: 02 986 53 00 или на епощата на федерацията – nfrisofia@abv.bg

ПОКАНА
за участие в Европейски форум за социално предприемачество
26-29 март 2020 г.
Международен панаир гр. Пловдив, България
Националната федерация на работодателите на инвалиди кани своите членове като
изложители в Деветото издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от
социалната икономика в гр.Пловдив, Международен панаир, палата № 6 от 26 до 29 март
2020 г. Проявата се провежда с подкрепата на Европейската комисия, Министерство на
труда и социалната политика в България, Агенцията за хора с увреждания, Международен
панаир - гр.Пловдив, CECOP.
За своето участие в Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната
икономика, членовете на федерацията не дължат: такса участие; наем изложбена площ;
наем оборудване на щандовете.
НФРИ, както и досега ще осигури финансирането на участието на своите членове.
В същия период 26 – 29 март т.г., ще се проведат и следните прояви на
Международен панаир пловдив АД – Цветна пролет, Природа, лов, риболов, Италиански
фестивал на красотата и прическата и Международните киноложки изложби.
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Заявка за участие може да бъде направена на е-поща: nfri@abv.bg или на тел./факс
02 986 53 00 най-късно до 14 февруари 2020 г.
За повече информация – управлението на федерацията – 02 986 53 00 – Камелия
Иванова.
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.

Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и
кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания
Срок за кандидатстване: до 17:30 ч. на 02.03.2020 г. за проекти със социална
насоченост и на 31 март 2020 г. за проекти със стопанска насоченост
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти
насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана
работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации
на хората с увреждания.
Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на
специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за
хората
с
увреждания/
Методика
/.
Същата
може
да
изтеглите
от
тук:
https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84
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 02.03.2020 год.
1.3 Електронен адрес: ahu_sn @mlsp.government.bg
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 31.03.2020 год .
2.3 Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg
3. Допълнителна информация:

С
Сттрр.. 44
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. 32 от Методиката.
4. Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на АХУ,
рубрика:
Проекти
/
програми,
Работодатели
по
чл.
49
от
ЗХУ
https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84
5. Проектните предложения, заедно с изискваните документи, се подават в по ред
описан в таблица за административното съответствие /приложение 3 за проекти със
социална насоченост и приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/,
с
придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:
5.1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул.
„Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен
носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2 и 2.2.
5.2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или
с куриер на посочения в 5.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със
същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2 и 2.2.
5.3. По електронен път на посочените електронни адреси на АХУ, съгласно т.1.2. и
2.2. Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, съответно:
- за проекти със социална насоченост: ahu_sn@mlsp.government.bg;
- за проекти със стопанска насоченост: ahu_stn@mlsp.government.bg.
Непосредствено 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.
Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.
Лице за контакт в Агенцията за хората с увреждания - Жасмина Петкова и телефони
за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73 .

Вписване на промени в обстоятелствата в Регистъра на специализираните
предприятия и кооперации
Във връзка с регистрацията в Регистъра на специализираните предприятия в АХУ,
Агенцията за хората с увреждания следва да бъде уведомявана писмено или по електронен
път за всички промени в обстоятелствата, вписани в Регистъра на специализираните
предприятия и кооперации на хората с увреждания в 14-дневен срок от настъпването им.
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За целта се прилагат и съответните документи които ги доказват, на основание чл.85, ал.2
от Закона за хората с увреждания. Възможно е документацията да се изпраща в сканирани
файлове на е-пощата на АХУ: ahu@mlsp.government.bg
Актуалните документи и образци за специализирани предприятия могат да се
намерят
на
интернет
страницата
на
Агенцията https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/59
За целта се попълва заявление за уведомяване:
Приложение № 1б към чл.85, ал.2 от Закон за хората с
увреждания

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за
уведомяване, относно промени в обстоятелства, вписани в Регистъра на специализираните
предприятия и кооперации на хората с увреждания
От ........................................................................................................................................................
/ трите имена /
в качеството си на ........................................................на кооперация / фирма..............................
/ председател , управител, упълномощено лице/

..............................................................................................................................................................
ЕИК ............................, седалище и адрес на управление:
……………………………………………………………………………………………………… адрес на
осъществяване на дейността: …………………...............................................................
……….................................................................................................................................................
тел. за контакти.................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 85, ал.2 от Закон за хората с увреждания, Ви уведомявам за настъпили
промени, относно обстоятелства, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и
кооперации, както следва:
..........................................................................................................................................................
/изисват се промените, за които се подава настоящото заявление/

Прилагам следните документи:
1. ...............................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Дата :
Декларатор:.........................................
/подпис/
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Съответно, при наличие на промени в списъчния брой на персонала, се попълва и
Декларация, Приложение 3 за обстоятелствата по чл.83, ал.4, т.1 от Закона за хората с
увреждания.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 83, ал. 4, т.1 от Закона за хората с увреждания

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Долуподписаният
..............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................
в качеството си на .......................................................................................... на кооперация / фирма
...................................................................................................................................................................
ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление
..............................................................................................................................................................................................................
................
..............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Декларирам следния
списъчен брой на
персонала (управител/и и
служители):
№ по
ред

Трите имена

ЕГН
№

Описание на ЕР на ТЕЛК
дата валид
%
вид и
ност намале степен
на
на
работо уврежд
ане
способ
ност

1. Списъчен брой
персонал:
....................
2. Списъчен брой
персонал с трайни
увреждания:
....................
%-но съотношение
....................
Запознат съм, че за неверни данни нося
отговорност съгласно чл. 313 от НК на
Република България.
Дата:

Правно основание за
възникване на
трудовото
правоотношение
съгласно Кодекса на
труда /чл. ....... от КТ/

Длъжност
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При попълване на данните в Декларация Приложение 3 и при изчисляване на
съотношението на хората с трайни увреждания спрямо общия списъчен брой на персонала,
следва да се спазват изискванията, съгласно Методиката за изчисляване на списъчния и
средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт
със заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.
Относно собствениците на специализираните фирми:
 работещите собственици, чието възнаграждение е под формата на печалба, не се
включват в списъчния брой на персонала, съгласно чл.6 от методиката. За целите на
статистиката, тези от работещите собственици, които участват пряко в дейността на
фирмата и имат сключен трудов договор, следва да се включат в списъчния брой на
персонала, съгласно чл.5 от методиката;

 от наетите на договор за възлагане на управление в списъчния брой на персонала се
включват само тези, които прослужват трудов стаж в отчетната единица (работното
им място е там), т.е. договорните им отношения с фирмата могат да се третират като
приравнени към трудовите правоотношения, съгласно чл.5 от Методиката.
Методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала е
публикувана тук:
file:///C:/Users/x/Downloads/7.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%
BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB
%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D
0%B8%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D1%8
0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D
1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%
B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20(
2).pdf

екипът на НФРИ

