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Правителството одобри промени в Плана за действие по социална икономика за 
периода 2020-2021 г. 

 
Правителството прие промени в Плана за действие по социална икономика за 

периода 2020-2021 г. Целта на измененията е да се насочат конкретни и спешни мерки в 
подкрепа на социалните предприятия и другите субекти на социалната и солидарна 
икономика в условията на кризата, предизвикана от разпространението на вируса COVID-
19. 

Измененията и допълненията в Плана ще помогнат за дигиталното трансформиране, 
по-голямата видимост и консолидиране на сектора чрез подобрен достъп до информация и 
възможности за пазарна реализация на създадените продукти и услуги. Поради тази 
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причина в документа са заложени редица уебинари, провеждането па информационно-
дискусионен дигитален форум и семинари, както и представяне на добрите практики. 

Реализирането на дейностите, съобразно изменения План, ще насочи вниманието на 
потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и 
мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в 
подкрепа на социалната и солидарна икономика. 

 
 

От 30 май е позволено провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,  
семинари и изложения 

 
Със Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването 

се позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, 
в т. ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им 
капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки. 

Остава забраната за посещения на външни лица в специализираните институции за 
предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и 
възрастни. 

Тази заповед отменя Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г. 

 
Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при  

прекратяване на трудовия договор 
 

  Правителството прие промени в Наредбата за 
работното време, почивките и отпуските, с които се 
регламентира начинът на изчисляване на 
обезщетението за неизползван платен годишен отпуск 
при прекратяване на трудовото правоотношение на 
работника или служителя. Измененията се налагат, тъй 
като към момента липсва ясен начин за определяне на 
този вид обезщетение. 

 Според новата разпоредба при прекратяване на трудовия договор броят дни 
неползван платен годишен отпуск, за който се изплаща обезщетение, ще се определят 
пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня 
на прекратяването на трудовото правоотношение. 

 Нормативната промяна подпомага реализирането на задълженията на работодателя 
и ще гарантира правата на работещите и служителите.  
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МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на 
безработицата 

 
 Министерството на труда и социалната политика ще стартира три мерки за запазване 
на работните места и за намаляване на безработицата. 

 В пакета „Заетост х 3― влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за 
подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно 
място, както и нова схема за наемане на безработни. 

 Ще продължи запазването на работни места по 60/40, като възможност да 
кандидатстват ще имат предприятия от повече сектори, включително от сектор 
„Здравеопазване―. Те ще получат средства за до три месеца – юли, август и септември, в 
размер на 60 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и 60 на сто от дължимите от 
работодателя осигурителни вноски. Отпада условието фирмите да не са извършвали 
дейност в последните месеци. Те трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо 
същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020 г. 

 Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат на 
работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от 
осигурителния доход за май 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката да се запазят 
доходите на около 300 000 души. 

 Помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и 
самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт―, „Хотелиерство и ресторантьорство― и 
„Туризъм―, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% спрямо миналата година. Те 
ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за работно място, като 
средствата ще достигнат до около 22 000 работещи. Тази мярка може да се комбинира с 
60/40, с което на практика помощта за тези сектори ще стане 80/20. Парите за 
компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси― (ОПРЧР), като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се 
изплащат за период до 6 месеца. 

 Очаква се около 22 000 работещи да получат такава подкрепа. Финансовите 
средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси―, като определеният бюджет е в размер на 40 
млн. лв. Съгласно Решението на Министерския съвет компенсациите ще се изплащат за 
цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., но за не повече от шест месеца. 

 Третата мярка от пакет „Заетост х 3― дава възможност работодатели да 
кандидатстват в Бюрата по труда за наемане на безработни по процедурата „Заетост за 
теб― на ОПРЧР. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са 
насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство― и „Туристическа 
агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации―. 
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Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за 
период до 3 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и 
осигурителните вноски за сметка на работодателя. 

 

Обучителни видеа за регистриране на социални предприятия 
 

 Министерството на труда и социалната политика 
(МТСП) публикува обучителни видео материали за 
вписване на социални предприятия Клас А и Клас А+ в 
Регистъра на социалните предприятия. Те са 
разработени от дирекция „Жизнено равнище, 
демографска политика и социални инвестиции― във 
връзка с прилагането на Закона за предприятията на 
социалната и солидарна икономика. 

 Обучителните материали са предназначени за кандидатстващите за вписване в 
Регистъра на социалните предприятия и нагледно показват процеса на попълване на 
заявлението и документите, които е необходимо да бъдат приложени към него. 
Публикувани са за разглеждане на сайта: 

 https://secprod.mlsp.government.bg/index.php?section=HOME&a=37 

 Вписването в регистъра ще позволи на социалните предприятия да се възползват от 
предвидените в закона насърчителни мерки, както и от държавно и европейско 
финансиране по програми и проекти. 

 Регистрираните социални предприятия биха могли да се възползват от инициативи на 
конвенционалния бизнес, реализирани в рамките на техните програми за корпоративна 
социална отговорност. Те биха могли да кандидатстват за целенасочено финансиране, при 
облекчени условия пред финансиращи организации. 

 На социалните предприятия се предоставя удостоверение за вписване в регистъра и 
марката „Продукт на социално предприятие―, с която може да обозначат своите продукти и 
услуги, като по този начин социалната им кауза става разпознаваема пред обществото. 

 

 

https://secprod.mlsp.government.bg/index.php?section=HOME&a=37
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Процедура за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на  
икономическите последствия от пандемията Covid-19 

 
 Краен срок за подаване на проектни предложения: 16:30 часа на 15.06.2020 г. 

  УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки 
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

 Подаването на проектните предложения 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―. 

 Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и 
малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

 Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият 
размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева. 

 Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на 
преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за 
държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от 
COVID-19― от 19.03.2020 г. 

 Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за 
преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив от COVID-19. 

 По процедурата са допустими следните видове разходи: 

1. Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на 
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва: 

2. Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи; 

3. Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 

https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
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4. Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и 
здравни вноски за сметка на работодателя). 

 Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване са приложени към пакета 
документи за кандидатстване по процедурата, а видеоразяснение може да бъде намерено 
на линка  https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 
връзка с Условията за кандидатстване до 2 (две) седмици преди крайния срок за подаване 
на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по 
електронната поща, посочена по-долу или в ИСУН 2020, като ясно се посочва 
наименованието на процедурата за подбор на проекти: 

 Адрес на електронна поща: covid19.micro@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) ще е публикуван в ИСУН 2020: 
https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната 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. 

 
 
 

До 30 юни работодателите могат да подават заявления за 
компенсации по схемата 60/40 

 
Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.06.2020 г. 

  До 30 юни 2020 г. включително работодателите, които отговарят на условията на 
ПМС № 55/30.03.2020 г., могат да подават своите заявления и документи, за да се 
възползват от компенсациите по мярката 60/40. Мярката е приложима за периода на 
извънредното положение до края на месец юни 2020 г., като компенсации могат да се 
изплащат за не повече от 3 месеца. 

 Агенцията по заетостта препоръчва документите да се подават по електронен път 
чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран 
електронен подпис /КЕП/ или чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност 
за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда. 

https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be
../covid19.micro@mi.government.bg
../www.eufunds.bg.
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 Независимо от начина на изпращане, документите се подават към Дирекция „Бюро по 
труда‖, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите или в 
бюрото по труда, където е одобрен работодателят. 

 На одобрените вече работодатели по схемата 60/40 Агенцията по заетостта 
припомня, че изплащането на компенсациите се извършва въз основа на представен 
актуален списък на работниците и служителите за предходен месец, както и актуална 
заповед на работодателя за преустановена работа или въведено непълно работно време 
през този месец, при наличие на такава. Одобрените работодатели, които все още не са 
изпратили необходимите документи за отчитане на предходен/и месец/и март, април или 
май, в които е била преустановена работата или въведено непълно работно време, е 
препоръчително да го направят в оставащите работни дни до края на месец юни. 

 Отчитане и изплащане на компенсации за изтеклия месец юни пък предстои да се 
извърши през месец юли въз основа на представените от работодателите отчетни 
документи за месец юни. 

 Подробна информация за кандидатстване и месечно отчитане на работодателите е 
публикувана на сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Изплащане на компенсации за 
запазване на заетостта‖. 

 Подпомагането на бизнеса за запазване и увеличаване на заетостта ще продължи 
чрез предстоящото стартиране на нови мерки. 
 
 

Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Заетост за теб” 
 

  
 Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб‖, който 
се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси‖ 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по 
заетостта на територията на цялата страна. Предвижда се 
проектът да осигури заетост на 70 000 безработни лица, в т. ч. 
такива, останали без работа вследствие от възникналата 
пандемия  разпространението на коронавирусa COVID-19. 

 
 Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на 
безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. От една страна това ще 
спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в 
предприятията, а от друга – ще се осигури превенция от изпадане в продължителна 
безработица на регистрираните в бюрата по труда лица. 
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 След 14.00 часа на 01 юли 2020 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс, 
работодателите, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб‖, могат да подават своите 
заявки по електронен път  на официалната страница на Агенцията по заетостта. 

 За целите на Проекта работодателите могат да кандидатстват за получаване на 
финансова помощ за срок до 3 месеца за обявени от тях свободни работни места, като 
следва да се спазват изискванията на Кодекса на труда. За да се гарантира устойчивост, 
работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за период, 
равен на периода на субсидираната заетост. 

 Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по 
труда‖, като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или 
свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в 
период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя. 

 На работодателите, които осигурят заетост по Проекта, ще бъдат покрити разходите 
за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, 
установена за страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени 
на база минималната работна заплата. Максималният размер на финансовата помощ по 
Проекта е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв. съгласно 
Регламент 1407/2013, публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г. 

 Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на ЕСФ и 
националния бюджет на Р България. Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които е 
определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на 
работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство‖ и „Туристическа агентска и 
операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации‖. Останалата 
част от бюджета на проекта е разпределена на квотен принцип по общини съгласно 
равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой 
работодатели от съответните общини. 

 Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа „първи по време, 
първи по право‖, като заявки ще се одобряват до достигане на определената квота – 
националната за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство‖ и „Туристическа агентска и 
операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации‖ и квотата по 
общини за останалите сектори. Във втория случай (за квотата по общини), при наличие на 
остатъчен финансов ресурс от определения за дадената област, същият ще се 
преразпредели към друга област. 

 На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното 
разпределение на финансовите ресурси съгласно изискванията на проекта, а впоследствие 
регулярно – одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък. 
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 Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на 
официалната страница на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла в 
бюрата по труда в страната. 

 

В сайта на Aгенцията по заетостта има нова рубрика с информация  
за обучения на безработни 

 
 Подробна информация за всички обучения, финансирани от държавния бюджет, 
които Агенцията по заетостта предоставя на безработни лица, е събрана на едно място в 
новата рубрика „Графици за обучения‖ в официалния сайт на Агенцията по заетостта. 

 В рубриката са представени графиците на обученията, които се провеждат в рамките 
на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. от Държавно предприятие 
„Българо-германски център за професионално обучение‖ (ДП БГЦПО), Център за развитие 
на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към Министерство на труда и 
социалната политика и по проекти на социалните партньори. 

 За улеснение на търсещите възможности за придобиване на нови ключови 
компетентности или професионална квалификация с кратко описание са представени 
електронните и присъствени начини за включване в обучения. 

 Безработните могат да заявят желанието си за участие в обучение, което е 
предвидено в представените графици като предстоящо, чрез електронната услуга 
1956 „Включване в обучение на възрастни‖. 

 Желание за включване в обучение, което предстои съгласно публикуваните графици, 
може да се заяви и на място в дирекция „Бюро по труда‖ по покана или при среща с 
трудовия посредник. За целта се попълва заявление по образец, което може да се изтегли 
от рубрика „Търсещи работа/Електронни административни услуги‖. 

 Кандидатите за включване в обучения, могат да отразят желанието си за участие в 
обучение, което не фигурира в публикуваните графици чрез попълване на онлайн анкетен 
формуляр „За желаещи обучения‖. 

 Участниците в обучения, организирани от Агенцията по заетостта, могат да се 
включат в проучване на удовлетвореността от участието в професионално обучение или 
обучение за придобиване на ключова компетентност, чрез попълване на онлайн  Анкета за 
участници в обучение, достъпни през сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Анкети за 
работодатели и търсещи работа лица‖, https://www.az.government.bg/pages/anketi/ 

https://www.az.government.bg/pages/grafici-za-obuchenia/
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8pDRbYlKlfvdleX23xdStCYNVVIoG0q1IwsoRW0Mdm-ARVg/viewform
https://www.az.government.bg/admin/bg/pages/edit/331/%20https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqJxKElBEkwAN3Iqc_SAxuuYYqJrb-ZM7m_CcLSVU-TdumCQ/viewform
https://www.az.government.bg/admin/bg/pages/edit/331/%20https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqJxKElBEkwAN3Iqc_SAxuuYYqJrb-ZM7m_CcLSVU-TdumCQ/viewform
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Възможности за финансиране на проекти и дейности от фонд  

„Социална закрила“ през 2020 г. 
 

ВАЖНО: Продължителността на дейностите по проектите се реализират и отчитат в 
рамките на 2020 г. 

I. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната 
база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата 
материална база за предоставяне на социални услуги. 
 

  Краен срок за кандидатстване: 13.06.2020 г. 
 

 Финансират се дейности за закупуване на оборудване и/или обзавеждане и за 
строително-монтажни/ремонтни дейности: 

 закупуване на специализирано оборудване/обзавеждане за пряко ползване от 
потребителите на социални услуги; 

 закупуване на специализирано оборудване/обзавеждане за помещенията за 
предоставяне на социални услуги от резидентен тип; 

 закупуване на специализирано оборудване/обзавеждане за помещенията за 
предоставяне на социални услуги — Дневен център за деца и лица с увреждания, 
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания; 

 закупуване на оборудване/обзавеждане за специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги; 

 закупуване на оборудване/обзавеждане за обществени трапезарии и домашен 
социален патронаж. 

 строително-монтажни/ремонтни дейности на помещенията за предоставяне на 
социални услуги, които са изпълнили условията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за 
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията 
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; 

 строително-монтажни/ремонтни дейности за осигуряване на достъпна среда на 
помещенията за предоставяне на социални услуги. 

Финансова рамка на всяко проектно предложение: 

 За реализиране на проекти за оборудване и обзавеждане на материалната база за 
предоставяне на социални услуги: 

 съфинансиране от кандидата — най-малко 10% от общия бюджет за проектното 
предложение. 

 финансиране от ФСЗ — до 36 000 лв. с ДДС; 
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 За реализиране на проекти за строително-монтажни/ремонтни работи на 
материалната база за предоставяне на социални услуги: 

 съфинансиране от кандидата — най-малко 10% от общия бюджет за проектното 
предложение; 

 финансиране от ФСЗ — до 50 000 лв. с ДДС. 

 Общ финансов ресурс за всички проекти по Компонент 1 е до 1 450 000 лв 

 Допустими кандидати са общини и доставчици на социални услуги 

II. Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на 
социалните цели на социални предприятия, вписани в Регистъра на 
социалните предприятия — създаден специално за да се подкрепят 
социалните предприятия при създаване на партньорства, обмяна на опит и 
популяризиране на добри практики. 
 

  Краен срок за кандидатстване: 13.06.2020 г. 
 

 Финансират се дейности за: 

 организиране и участие в събития, които ще подкрепят целевите групи (обмяна на 
опит, добри практики); 

 организиране, провеждане и участие в културни, спортни и други мероприятия. 

  При реализиране на заложените дейности са допустими, разходи за: 

 командировки /пътни, дневни и квартирни/ на лицата за дейности, пряко 
свързани с предвидените дейности, включително и за обучители (лектори), 
консултанти, за лица, извършващи консултантски услуги; 

 материали, консумативи и други материални запаси, без характер на 
дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството и в 
размер под стойностния праг на същественост по реда на чл. 50, т. 2 от Закона 
за корпоративното подоходно облагане и пряко произтичащи от дейностите по 
проекта: 

 наем на помещенията, разходи за телефон, факс, отопление, електричество, 
поддръжка само в случаите, когато в помещенията ще се осъществяват 
дейности по проекта и ще се реализират дейности с целевата група; 



   СССтттррр...   111222                                                                                          
       

 осигуряване на публичност и разпространение на информацията; 

 конференции, семинари, обучения, пряко свързани и необходими за 
изпълнението на дейностите по проекта; 

 отпечатване и/или публикуване на разработените по проекта методологии, 
процедури, инструкции и наръчници, нови практики и др. 

 Финансова рамка на всяко проектно предложение: 

 финансиране от ФСЗ – до 10 000 лв. с ДДС; 

 съфинансиране от кандидата – най-малко 10% от общия бюджет за проектното 
предложение. 

 Общ финансов ресурс за всички проекти по Компонент 2 – до 50 000 лв. 

 Допустими кандидати: социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните 
предприятия 

III. Процедури за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане 
и подкрепа от ФСЗ. 
 

  Краен срок за кандидатстване: 13.06.2020 г. 
 

1. „Подпомагане на активния и независим начин на живот на хора с трайни 
увреждания” – насочена към подпомагане на лица с трайни увреждания. 

 Финансовата подкрепа е за закупуване на помощно средство / приспособление / 
съоръжение за хора с трайни увреждания, за което не се отпуска помощ от държавния 
бюджет. 

 „Помощни средства, приспособления и съоръжения― са пособия, предназначени от 
производителя да компенсират загубена или увредена функция на човешки орган с цел 
увеличаване на възможностите за самообслужване, за извършване на трудова и друга 
дейност на хората с увреждания. 

 Общ финансов ресурс по Компонент 1 е до 200 000 лв., като едно лице може да 
получи еднократно за бюджетната година до 2500 лв. 
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2. „Подкрепа за активния и независим начин на живот на хора с трайни зрителни 
увреждания” 

 Финансира се закупуване на помощно-технически средства, компенсиращи зрителния 
дефицит: 

 комплект за текстообработка включващ четящо устройство, софтуер за незрящи и 
компютър, притежаващ необходимите параметри и характеристики за поддържане на 
софтуера и четящото устройство; 

 диктофон/плейър за незрящи; 
 електронен видео увеличител. 

 Финансовата подкрепа е за закупуване на помощно-техническо средство, за което не 
се отпуска помощ от държавния бюджет. 

  Допустимост на целевите групи: 

 Лицата желаещи да получат помощ, следва да са в трудоспособна възраст и/или 
учащи във висши учебни заведения, на които медицинската експертиза е установила вид и 
степен на увреждане на зрението над 71 на сто. 

  Специфичните условия за допустимост на кандидатите: 

 Лицата желаещи закупуване на комплект за текстообработка, включващ четящо 
устройство, софтуер за незрящи и компютър трябва да отговарят едновременно на 
изброените условия: 

 да са с намалена работоспособност/степен на зрителното увреждане над 90 на 
сто; 

 да са преминали курс за компютърно обучение в Национален център за 
рехабилитация на слепи в гр. Пловдив, Центровете за социална рехабилитация 
и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или фондация 
„Хоризонти‖; 

 да са работещи / учащи и / или търсещи работа, като естеството на професията 
им да налага системно ползване или обработка на текстова информация. 

 Кандидатите за закупуване на диктофон/плейър трябва да отговарят едновременно 
на следните условия: 
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 да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 90 на 
сто; 

 работещи / учащи и / или търсещи работа, като естеството на професията им 
налага системно ползване или обработка на текстова информация. 

 Кандидатите за закупуване на електронен видео увеличител трябва да отговарят на 
следните условия: 

 да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 71 на 
сто; 

 работещи, като естеството на професията им налага системно ползване или 
обработка на текстова информация. 

 важи само за учащите — в случаи, когато лицата са учащи във висши учебни 
заведения и бъдещата им трудова реализация по специалността изисква 
системна обработка на текстова информация. 

 Едно лице може да получи еднократна помощ за един вид помощно средство, 
съобразно следната финансова рамка: 

 за закупуване на комплект за текстообработка включващ преносимо четящо 
устройство за незрящи, софтуер за незрящи и компютър, притежаващ 
необходимите параметри и характеристики за поддържане на софтуера и 
четящото устройство — до 3500 лв. 

 за закупуване на диктофон/плейър за незрящи — до 600 лв. 

 за закупуване на електронен видео увеличител — до 600 лв. 

 Общ финансов ресурс по Компонент 2 е до 300 000 лв., като едно лице може да 
получи еднократно за бюджетната година до 3500 лв 

3. Целева програма „Обществени трапезарии“ 

 Обществените трапезарии представляват услуги в общността, насочени към 
задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. 

 Дейностите целят подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и 
подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от 
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Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на 
доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, 
получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за 
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и 
бездомни деца и лица; лица от уязвими групи — граждани на трети страни, по смисъла на т. 
17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

 Дейностите ще се извършват през 2020 г. на територията на цялата страна от 
функциониращите от 2018 г. 35 обществени трапезарии, финансирани от Фонд „Социална 
закрила‖. 

Обхват на целевите групи (целеви групи): 

 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 
 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за 

осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 
несвързани с трудова дейност/; Скитащи и бездомни деца и лица; 

 Лица от уязвими групи — граждани на трети страни, по смисъла на 51, т. 17 от 
допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

 Размерът на финансирането на дейностите по обществените трапезарии е до З 000 
000 лв. (три милиона лева). 

 Размерът на финансирането на услугата за едно лице за един ден е 2.90 лв. (два 
лева и деветдесет стотинки), което включва: 

 храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт  — 
2.50 лв.; 

 други разходи: транспортни, режийни, консумативи — 0.40 лв. 

                      
 
 
 

 
Център за здраве и релакс „Лозана“ 

 

Център за здраве и релакс „Лозана―, който се управлява от Лозана ЕАД, София,  има 
удоволствието да представи своите услуги. 
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Масажи 
Класически и релаксиращ масаж на цяло тяло, антицелулитен, на гръб и на долни 

крайници. Освен при заболявания масажите имат благоприятен тонизиращ или релаксиращ 
ефект върху тялото. Те въздействат на кожата, съединителната тъкан, мускулите, костите и 
ставите, нервната система, кръвообръщението и обмяната на веществата. 

 
 

МАСАЖИ 

Вид Времетраене Цена в 
лв 

Класически масаж цяло 
тяло 

60 мин 40 

Релаксиращ масаж 
цяло тяло 

60 мин 40 

Релаксиращ масаж 
частичен 

30 мин 20 

Антицелулитен масаж 
ръчен 

30 мин 20 

Масаж на гръб 30 мин 20 

Масаж на долни 
крайници 

30 мин 20 

10% отстъпка при 5 масажа 

 
 
Халотерапия 
Халотерапията е солна стая. Тези процедури са подходящи при кожни заболявания, 

спомагат за по-добро функциониране на дихателната система и укрепва психичното здраве. 
 
 

ХАЛОТЕРАПИЯ 

 Възрастни Деца до 12 години 

Вид Времетрае
не 

Цена в 
лв. 

Времетрае
не 

Цена в 
лв. 

Еднократно 
посещение 

40 мин 15 20 мин 10 

Карта за 10 
посещения 

40 мин 100 20 мин 70 

Карта за 15 
посещения 

40 мин 150 20 мин 100 

50% намаление на пакетната цена от вторник до петък от 12:00 до 
16:00 

Карта за 10 
посещения 

40 мин 50  20 мин 35 

Карта за 15 
посещения 

40 мин 75 лв 20 мин 50 
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Флотационна капсула 
Флотационната капсула е съоръжение, пълно с разтвор от вода и магнезиев сулфат. 

Тя влияе благоприятно на депресивни и стресови състояния, намалява главоболието, 
укрепва сърдечно-съдовата дейност. 

 
 

ФЛОТАЦИЯ 

Еднократно посещение Пакетни цени за 5 
посещения 

Времетраене Цена в 
лв 

Времетраене Цена в лв 

30 мин 40 30 мин 180 

60 мин 80 60 мин 350 

 
 
При предварително интерес: 
 
Адрес: гр. София, ул. Варна 50 
Телефони: 0876 08 58 38,  0892 41 09 85 
Работно време: от понеделник до петък от 11:0 до 19:00 
 
 
За повече информация: www.relaxlozana.com 
 

 

 
 
 
 
 

екипът на НФРИ 

http://www.relaxlozana.com/

