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Национално представените организации на и за хората с увреждания проведоха 
срещи с политически партии  

 
Във връзка с предстоящите парламентарни избори в България, национално 

представените организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за 
хората с увреждания към Министерски съвет, проведоха поредица от срещи с 
представители на основните политически партии с цел запознаване с позициите, които ще 
отстояват в областта на приобщаващото образование; здравеопазването; социалните 
услуги и подпомагане; трудовото и пенсионно законодателство и други области на 
политиката за социално приобщаване на хората с увреждания. 

По време на бяха споделени натрупаните проблеми в различни сфери на сложния и 
продължителен процес на интеграция на хората с увреждания в обществото и бяха 
обсъдени политиките за повишаване на качеството на техния живот. С активната си работа 
през последните години организациите успяха да запазят вече постигнатото, но трудностите 
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в развитието на една по-добра и приобщаваща среда, могат да бъдат преодолени и чрез 
заявяването на ясна политическа воля и отговорност от страна на политическите партии.  

Първата среща национално представените организации на и за хора с увреждания 
проведоха с БСП на 27 октомври 2021 г.  

От страна на БСП в срещата участваха Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Георги 
Свиленски, Благовест Кирилов и Даниела Георгиева. На срещата бяха повдигнати 
множество проблемни теми като затруднения достъп до здравеопазване, ниските доходи, 
необходимостта от национална подкрепа на социалното предприемачество, липсата на 
достъпна среда, затруднения процес за взимане на шофьорска книжка от хора с физически 
увреждания, проблеми при гласуване на избори на хората с увреждания и други.  

Корнелия Нинова заяви: "Вие сте изключително значим партньор за нас. Като 
законодатели за нас е важно да има постоянно, трайно и предвидимо законодателство в 
сферата на хората с увреждания и тези закони да се приемат само след консултации и 
партньорство с вас, като национално представителни организации". 

Среща с коалицията ГЕРБ-СДС. Национално представените организации на и за хора 
с увреждания се срещнаха с представители на коалицията ГЕРБ-СДС. В срещата участваха 
Деница Сачева, проф. д-р Костадин Ангелов и Павел Савов.  

"Ще работим за изграждане на Държавната агенция за хора с увреждания на 
директно подчинение на Министерския съвет, за да координира дейността във всички 
посоки – здравеопазване, образование, социални услуги, пазар на труда", каза Деница 
Сачева.  

Друга голяма заявка е изцяло нова система за социално подпомагане и нов кодекс за 
социална закрила, който да обединява цялото законодателство – Закона за социалното 
подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и други нормативни документи. Идеята 
е социалните помощи да станат много по-целенасочени и да обхващат една сериозна група 
хора. 

Ще продължи инвестицията в образователни технологии, средства и социални 
иновации. Предвижда се създаване на фонд за социални иновации към социалното 
министерство, където ще могат да кандидатстват както социални предприятия, така и хора с 
предприемачески дух.  

"Винаги сме насърчавали защитената заетост за хора с увреждания и ще продължим 
да го правим и в бъдеще. Смятаме, че трябва да се развиват социални услуги, защитена 
заетост за хората с увреждания и насърчаване на повече работодатели да наемат хора с 
увреждания – за да може наистина да има независим живот", каза още Сачева.  

Проф. Ангелов посочи като основен проблем реформите в ТЕЛК: "Имахме амбицията 
да направим процеса изцяло електронизиран, но трудността идва не от административното 
ни нежелание, а от хората, които работят в тази система – те са в напреднала възраст и 
имат сериозен проблем в работата с електронни устройства. Този вътрешен отпор беше 
труден за преодоляване. 

Другият проблем е достъпът до здравеопазване на хората с увреждания. Пандемията 
показа, че най-уязвимите са най-лишени от здравеопазване. Голяма част от лечебните 
заведения на практика са недостъпни. Оказва се, че нашата здравна система обслужва с 
предимство здравите", каза още той.         

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха 
среща с ПП "Продължаваме промяната" на 3 ноември 2021 г. с цел да представят 
проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще 
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отстоява партията в своите управленчески 
политики. "Ще използваме вашата 
експертиза, за да направим нормативна 
уредба, която да работи за вас наистина. Със 
сигурност ще партнираме ползотворно, в това 
мога да ви уверя", заяви Никола Минчев, 
юрист и представител на ПП "Продължаваме 
промяната". "Необходима е също тежка 
съдебна реформа и най-вече в 
прокуратурата, която към този момент е един 
силно централизиран орган", допълни той. 
"Пари има, въпросът е да се насочат в 
правилната посока и управляват отговорно и 
ефективно", каза д-р Вълкан Иванов от ПП 
"Продължаваме промяната". Беше дадена и 
ясна заявка за нуждата от повишаване нивото 
на ваксинация чрез масивна кампания. "Няма 
да направим ваксинацията задължителна, но трябва да убедим хората, като им покажем 
ползите от нея и съответно рисковете, доколкото ги има", допълни д-р Иванов.  

На срещата Национално представените организации на и за хора с увреждания 
повдигнаха множество проблемни теми, като необходимостта от разширяване на трудовия 
пазар за хората с увреждания и интегрирането им в трудови колективи, увеличаването на 
бюджета на Националния план за действие по заетостта, увеличаване на ресурсите по 
програмите на Агенцията за хората с увреждания, повишаване на заплащането на 
социалните работници и подобряване на условията им на труд, развитие на социалните 
услуги и поддържащите структури, стимулиране на приобщаващото обучение и др.  

Е.Тодорова като представител на НСРХУ разясни необходимостта от увеличаване 
бюджета на мерките по Закона за насърчаване на заетостта и по Закона за хората с 
увреждания насочени към заетостта на хората с увреждания, както и подкрепа на 
специализираните предприятия чрез икономически стимули. Тодорова застъпи по-широко 
темите на втората среща с Асен Василев от „Продължаваме промяната” на 12.11.2021 г. 

 
На 4.11.2021 г. продължиха 

дискусиите с партия „Има такъв народ”, 
която се проведе онлайн. От партията 
участие взеха експертите Виктория 
Василева, Теодора Пенева, Цветан Предов 
и Манол Манолов. 
  На срещата Национално 
представените организации на и за хора с 
увреждания дебатираха ключови проблеми 
за хората в неравностойно положение в 
областта на образованието, 
здравеопазването, трудовата заетост, 
достъпността на средата, социалните услуги 
и други. 
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Бизнес форум „КЦМ – 60 години развитие” в гр.Пловдив. 

 
 По покана на Съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп на 17.11.2021 г. 

председателя на НФРИ Е.Тодорова взе участие в Бизнес форума „КЦМ – 60 години 
развитие” в гр.Пловдив. На форума бяха представени предимствата на КЦМ АД като лидер 
в кръговата икономика и прехода към нисковъглеродна икономика в Европа; нарасналите 
иновации, инвестиции и развитието на човешкия капитал в Пловдив и региона и приносът 
на КЦМ 2000 ГРУП. Форумът се организира съвместно с Института за пазарна икономика. 
  Форумът беше открит от главния изпълнителен директор на "КЦМ 2000" Груп Румен 
Цонев, който поздрави с празника както служителите на компанията, така и всички, 
работили през годините в КЦМ. Цонев отбеляза, че в развитието и производството на 
компанията са вложени над 1 млрд. човекочаса труд. Главният изпълнителен директор 
направи и своеобразна ретроспекция на числата, които стоят зад 60-годишната история на 
компанията. 
  Във видеообръщение служебния министър на икономиката Даниела Везиева изрази 
задоволство, че КЦМ се развива въпреки пандемията и пожела на компанията да продължи 
да бъде марката на коректността, почтеността и успеха.                                                                                                                                                                      
Освен ръководния екип на компанията, събитието уважиха и представители на местна и 
държавна власт, сред които кметът на Пловдив Здравко Димитров, областният управител, 
както и зам.-министърът на труда и социалната политика в служебния кабинет - Надя 
Клисурска.                                                                                                                                                                                              
След официалната част форумът продължи с няколко панела, посветени на бизнеса, 
индустрията и предприемачеството. Сред лекторите и панелистите бяха банкерът Левон 
Хампарцумян, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен 
Янев, консултантът и експерт Боян Рашев и други. 
  Акценти в дискусията, бяха развитието на кръговата икономика в условията на 
енергиен преход и целите за устойчиво развитие. Румен Цонев представи добрия опит и 
устойчива практика чрез осигуряване на заетост на хора с увреждания от общините в 
региона в дъщерното предприятие на КЦМ 2000 Груп „Стопански дейности КЦМ” ООД – 
гр.Пловдив, като заяви своето задоволство от устойчивостта и последователстта на 
социалната политики на КЦМ 2000 Груп. 
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Работна среща между НФРИ и Центъра за международни стажове и 
образователни програми на Руската федерация на 4.11.2021 г. 

  

На 4.11.21 г. председателя на НФРИ Е.Тодорова и експерта по проекта Иновентър 
Е.Негулова взеха участие в предварителна среща по участието на НФРИ с представяне на 
проекта Иновентър повреме на образователни семинари организирани от Центъра за 
международни стажове и образователни програми на Руската федерация. 

 
Центърът за международни 

стажове и образователни програми 
(технически оператор на 
Министерството на образованието на 
Руската федерация) и Общественият 
фонд "Международна академия на 
науките, екологично инженерство и 
педагогика" на Министерството на 
образованието на Казахстан 
инициираха работна среща с НФРИ с 
молба за представяне на проекта 
Иновентър на уебинар за 
преподаватели от Русия, Казахстан и Украйна на 10.12.2021 г., посветен на иновациите и 
дигитализацията на професионалното образование и обучение. Интересът към 
федерацията е предизвикан от работата на Работната група на ЕС по иновации и 
дигитализация в ПОО и особено от резултата от нея – Доклад за иновации и дигитализация. 
В доклада на Европейския съюз проекта „Innoventer – иновативно  професионално обучение 
по социално предприемачество” е определен като една от 12-те добри практики в доклада и 
съответно организаторите имат желание да бъде представен като един от най-добрите 
примери за иновации в ПОО и да научат повече за ECVET- съвместими курсове за обучение 
по социално предприемачество и начините, по които проектът насърчава компетенциите и 
уменията на социалните предприемачи.   

Инициативата е насочена към учители от Русия, Казахстан и Украйна с цел да се 
подчертае важността на интегрирането на иновациите в учебния процес и да се промени 
мисленето на преподавателите към иновативно преподаване в страните. Очакваната 
аудитория е 300 участници. 

 
 

На 18 ноември 2021 г. се проведе работна среща между НФРИ и европейската 
мрежа D-WISE  

 
На 18 ноември 2021 г. се проведе онлайн среща с представители на мрежата D-WISE. 

Срещата беше инициирана от мрежата D-WISE с цел запознаване с работата на НФРИ. Въз 
основа на предварителни изследвания федерацията е идентифицирана от тях като ключов 
участник в заетостта и трудовото включване на хората с увреждания в България. В тази 
връзка федерацията беше поканена да представи своите дейности за улесняване на 
заетостта и социалното включване на хората с увреждания в България. 
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София Брандао от мрежата D-WISE запозна председателя на НФРИ Е.Тодорова с 
мрежата, която е международно партньорство, насърчавано от Фондация ONCE, Испания и 
съфинансирано от Европейския социален фонд, с цел да проучи и повиши осведомеността 
за ролята на сектора на социалната икономика и създаването на заетост и облекчаване на 
трудовото включване на хората с увреждания в Европа. В момента мрежата обединява 
членове от 6 европейски държави – Испания, Франция, Холандия, Белгия, Швеция и 
Словения – както и редица международни партньори като Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Европейска платформа за 
рехабилитация (EPR). 

Един от наблюдателите в процеса на работата на мрежата е Европейския форум на 
хората с увреждания. 

 Визията на мрежта е да се изгради европейско партньорство, включващо социални 
предприятия, които осигуряват социално включване и наемане на лица с увреждания. В 
тази връзка мрежата D-WISE проучва наемането и включването на работници с увреждания 
на европейския пазар на труда и обществото като цяло. За целта идентифицират най-
добрите практики в Европа и проучват потребностите на заинтересованите страни. 

От страна на федерацията Е.Негулова представи опита на НФРИ  за осигуряване на 
заетост на хората с увреждания в системата през годините. 

Бяха декларирани намерения за бъдещо партньорство и посещение на едно 
социално предприятия от Испания от страна на български представители на 
специализирани предприятия през м.март 2022 г. 

 
 
 

Участие в семинар на ЦКС "Социалното предприемачество в кооперативната 
търговия – развитие на мобилни търговски обекти КООП" 

 
На 28 октомври 2021 г. се проведе практически онлайн семинар на тема "Социалното 

предприемачество в кооперативната търговия –  развитие на мобилни търговски обекти 
КООП", организиран от Централния кооперативен съюз, в партньорство с Министерството 
на труда и социалната политика. Дискусията в условията на COVID-19 бе с цел да се 
обсъдят възможностите за разширяване на предоставяните услуги, насочени към хора, 
живеещи в труднодостъпни и планински селища, където няма търговски обект или неговото 
функциониране е затруднено. В семинара взеха участие представители на Националния 
съюз на трудово-производителните кооперации, Националния съюз на кооперациите на 
хората с увреждания, НФРИ, кооперативни организации, стопанисващи мобилни магазини 
КООП, работната група, разработваща мобилно приложение КООП, студенти от 
магистърска програма „Управление на търговските вериги“ – УНСС, работещи в 
кооперативните организации, фондация „Приложни изследвания и комуникации, СБР 
„Здраве“ – Банкя. 

 Съществува политическа воля за развитие на социалната икономика и социалното 
предприемачество“, заяви д-р Теодора Тодорова – началник отдел „Социално икономика и 
социално отговорност“ при дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални 
инвестиции“ (ЖРДПСИ), МТСП. Тя очерта шест основни предизвикателства пред 
Националната концепция за социална икономика, приета през 2012 г. Основното от тях е 
слабата регионална застъпеност на политиката по социална и солидарна икономика. 
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Мобилните обекти КООП се явяват решение на проблема, тъй като в момента 
осъществяват търговска дейност в 6 области на страната – София, Шумен, Варна, 
Кърджали, Ловеч и Пловдив. Началото бе поставено от двата магазина на колела, 
собственост на „КООП Маркет“ ЕООД и ЦКС. 

В семинара бяха посочени добри практики от България и чужбина, като от НФРИ 
добрите практики бяха представени от Елеонора Негулова с темата „Предприятията от 
социалната и солидарна икономика – възможност за подкрепена заетост и трудова 
интеграция на хората с увреждания”. 

Акцентира се върху предстоящия старт на мобилно приложение КООП, неговите 
предимства като имиджов и маркетинг инструмент, и специфики в съдържанието. 

 
 
 
Покана към членовете на НФРИ за участие в BLACK FRIDAY FAIR онлайн панаир 

в подкрепа на бизнеса в България 
 

 
В НФРИ постъпи покана за участие в BLACK FRIDAY FAIR онлайн панаир в подкрепа 

на бизнеса в България. Участието за членовете на НФРИ е про боно. 
 

Balkan Fair Online организира, 
Първия Онлайн Панаир BLACK FRIDAY FAIR в периода 25-28 ноември 2021 г. в 

подкрепа на бизнеса в България. 
Ще бъде предоставена  възможност на малки и средни предприятия, да представят 

техни оферти в специално организиран и създаден Онлайн Панаир. 
 

Безплатен план BALKAN FAIR включва: 
Участие с Дигитален щанд в BLACK FRIDAY FAIR Онлайн Панаир. 
Дигитален щанд - 1 бр. и Landing страница с персонален линк. 
Дизайн и подредба на текст и 2 бр. снимки. 
Вградена бърза форма за контакт с клиенти. 
Фирмени контакти- адрес, телефон, имейл, уебсайт. 
Целта е Онлайн Панаира да достигане до над 100 000 души онлайн. 

 
 

Допълнителни възможности с  цени- 50% отстъпка: 
 

 Допълнителна втора оферта план BALKAN FAIR.  
Вместо 80.00 лв. СЕГА 40.00 лв.   

 Индивидуална  реклама във Facebook и Instagram, 
включващ дизайн, таргетиране и маркегингово послание.               
Вместо 90.00 лв. СЕГА 45.00 лв.   
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 Комбиниран Пакет "BLACK FAIR" 
Втора оферта BALKAN FAIR + 1бр. Индивидуална реклама         
Вместо 170.00 лв. СЕГА 85.00 лв.  

Всички цени са без ДДС. 
Посочените цени са символични и се отнасят само за този извънреден онлайн панаир 

в подкрепа на бизнеса. 
 

При интерес от участие може да попълните  до 20 ноември  информацията  на 
следния линк: 
 
https://survey.zohopublic.eu/zs/KrB8yR 

 

За повече информация се обръщайте към  Александър Стоичков  

от  Balkan Fair   Online 

Sofia, Bulgaria 
Tel: +359 878 69 55 66 

Email: stoichkov  @balkanfair.online 
Web:   balkanfair.online 

Facebook:   balkanfair.online  

 
 

 

Участие от НФРИ в медийни обучения през м.ноември 2021 г. 

 

  През м.ноември т.г. представители на федерацията се включиха в две медийни 
онлайн обучения.  

  Първото обучение на тема  
„Как да правим кампания в 
социалните медии” се проведе на 
25.11.2021 г. Семинарът беше 
организиран от Бюрото на 
Европейския парламент в България 
специално за членове на общността 
Заедно за ЕС.  

  Семинарът се проведе онлайн 
и беше насочен към по-ефективно 
ползване на социалните мрежи с цел 
популяризиране на социално 
значими каузи и кампании; подготовка на по-въздействащи видеа и привлечане на 
инфлуенсъри. 

https://survey.zohopublic.eu/zs/KrB8yR
https://balkanfair.online/
https://www.facebook.com/balkanfair.online
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  Лектори по темите бяха Мариан Найденов, Вълчо Калудов и д-р Александър Христов 
от IAB Bulgaria, лицензиран представител на Interactive Advertising Bureau (IAB), най-
голямото световно сдружение на медии, агенции, технологични компании и рекламодатели 
в света на дигиталния бизнес. Ще има и специално включване на инфлуенсърката Андреа 
Банда Банда. 

  Онлайн обучението улесни участниците при избора в коя социална медия да се 
позиционира, съдържание на видеото в социалните медии, кампании в социалните медии 
чрез influencer marketing (типове инфлуенсъри, подбор, ангажиране и убеждаване, 
измерване на успеха). 

 Второто обучение се проведе на 29.11.2021 г. „Успешно медийно представяне на 
НПО сектора” организиран от Център за развитие на медиите и Фондация „Офф нюз“. 
Събитието се състоя в рамките на инициативата “Истории за доброто”,  даваща възможност 
на неправителствения сектор да улесни медийното си представяне, като покаже на 
обществеността своите практики и успешни истории, чрез участие в многообразни статии, 
видеоматериали и аудио-продукти. Онлайн обучението даде възможност за активен диалог 
между медийни експерти и представители на неправителствени организации. Журналистът 
Искра Ангелова сподели ценни съвети и напътствия за популяризирането на работата на 
неправителствения сектор в България, като изтъкна необходимостта от показване на 
добрия пример, който дават неправителствените организации с дейностите си в подкрепа 
на социално уязвими групи и повишаване на гражданското участие по значими теми и 
проблеми. 

 

 

 

60 000 ще запазят работа с новия дизайн на мярката „Запази ме +” 
 

  Агенцията по заетостта стартира прием на заявления за компенсации за запазване 
на заетостта по проект „Запази ме +“ от днес. С новия дизайн на мярката ще се окаже 
подкрепа за съхраняване на около 60 000 работни места 
на наетите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган 
заради Ковид икономически дейности. 
  Те ще имат право да получат средства в размер на 75% от осигурителния си доход 
за юли за дните, през които са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения.   
Компенсациите ще се изплащат от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, 
но не по-рано от 7 септември и не по-късно от 31 декември 2021 г. Максималният период, 
за който може да се получи този вид подкрепа, е 90 дни. 

  Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е 
по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя размерът й, тя 
ще се изплаща пропорционално. 
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  Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за 
неплатен отпуск за работниците и служителите или датата на акта на държавния орган за 
самоосигуряващите се лица, но не по-късно от 31 декември 2021 г. 

  Родителите, които са в неплатен отпуск и получават месечна целева помощ за дете 
до 14 години, което учи онлайн, нямат право на компенсации по проект „Запази ме +“. 

  Заявленията за включване в новия дизайн на мярката „Запази ме +”, както и 
приложенията към него се подават само чрез електронна платформа от работодателите, 
чиито работници и служители желаят да получават компенсации, и от  самоосигуряващите 
се.  
  Платформата е достъпна   тук 
https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-
43a4f54bffca/ 
 
  Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на 
официалната страница на Агенцията по заетостта тук 
https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me-plus/        както и на информационните табла 
в бюрата по труда в страната. 

  „Запази ме +” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, както и финансовия механизъм REACT-EU, и 
по реда на Постановление на Министерски съвет № 328 от 14.10.2021 г. Размерът на 
безвъзмездната финансова помощ по Проекта е 100 000 000 лева. 

 
Правителството осигури допълнително 250 млн. лв. за запазване на заетостта 

на около 65 000 работници и служители по мярката 60 на 40 

 

  Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на 
Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за 
изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в 
засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори. Чрез отпускането на 
допълнителния финансов ресурс около 65 000 работници и служители ще запазят 
работните си места. 
  Средствата ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и 
компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други, както и съгласно направените 
промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 
 
 

 

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me-plus/
https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me-plus/
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Министър Донев утвърди заповед за определяне на коефициента на трудов 
травматизъм по икономически дейности за 2022 г. 

 
  Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди Заповед за 
определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, който ще 
се прилага през 2022 г. 
 
  Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите са 
длъжни да застраховат изцяло за своя сметка работниците и служителите, които 
извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тази мярка е 
задължителна за предприятията в икономическите дейности, в които рискът от трудова 
злополука е равен или по-висок от средния за страната.  
 
  Застраховка "Трудова злополука" покрива рисковете смърт, трайно намалена 
работоспособност и временна неработоспособност вследствие на трудова злополука. 
 
  Задължението за застраховане не се отнася за работещите, които работят в 
администрацията на предприятието, или изпълняват задачи, които са спомагателни и не 
са в пряка връзка с основната му дейност. 

 
 

 
 

екипът на НФРИ 
 
 
 

 


