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Заседание на Националния съвет за хората с увреждания 

   

В периода 13-15 януари се проведе заседание на Националния съвет за хората с 
увреждания. В рамките на заседанието се разгледа проекта на План за действие за 
изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета 
на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026). 

 

               
 
 

                                             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.4 

2. Проекти и програми – стр.4 – стр.15 

3. Нашата консултация – стр.16 

 

 

 
 
       
     
 
 

http://buletin.nfri.bg/


   СССтттррр...   222                                                                                          
       

  Заключителните препоръки към България са свързани със спазването на правата на 
хората с увреждания в различни области – образование, заетост, здравеопазване, 
икономическа и социална подкрепа, участие в политическия и обществения живот, насилие, 
трафик, стереотипи и дискриминационни практики, жени и момичета с увреждания в 
неравностойно положение, правна рамка за равенство, механизъм за подаване на жалби, 
брак и семейни отношения, института по запрещение и др. 

  Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания, чийто член е 
НФРИ, представи своето становище като направи предложение: „В нормативната уредба и 
поднормативната уредба да се регламентира, че ТЕЛК и НЕЛК следва да 
преосвидетелстват единствено условията на труд в т.12 от старите експерни решения, 
които са с пожизнен срок, като бъдат определени нови условия на труд за лицата с 
определена забрана за „всякакъв вид труд”. Процедурата да бъде приложена за всички 
лица в работоспособна възраст при подадено заявление от лицето за промяна на т.12 в 
зависимост от конкретното заболяване, без промяна на другите показатели от пожизненото 
експертно решение. Срок на изпълнение: 2021 г.”. Във връзка с това при последващи 
промени в Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и 
организацията на работа на органите на медицинска експертиза и регионалните картотеки 
за медицинска експертиза с цел привеждане в по-пълно съответствие на оценката на 
медицинската експертиза  с потребностите на хората с увреждания, да се включат промени 
с казуса с някои определени противопоказни условия на труд в т.12 от експертните 
решения. 

  Предложението е в контекста на чл.27 от Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания и в контекста на препоръките на Комитета за хората с увреждания на ООН за 
изпълнение - параграф 10 и параграф 58,буква”а” от препоръките. 

 

 

На 21 и 22 януари 2021 се проведе 
Уебинар Успешното онлайн 

присъствие на специализираните 
предприятия  

 
 

   

НФРИ проведе за своите 
членове уебинар за ръководители и 
служители от специализираните 
предприятия и кооперации на тема: 
„Успешното онлайн присъствие на 
специализираните предприятия”. 
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Семинарът се проведе на 21 и 22 януари 

2020 г., чрез платформата zoom. 

  Лекторът Любомир Любомиров, експерт 

Рекламни стратегии и криейтив в SEOMAX 

разгледа темите: 

 

   

 

 

 

 

На 28 януари 2021 ще се проведе Уебинар Възможности за финансиране на 
специализираните предприятия  

 

            НФРИ организира онлайн семинар за ръководители и служители на тема: 
„Възможности за ползване на финансови инструменти от специализираните 
предприятия”. 

            Семинарът ще се проведе в рамките на два часа на 28 януари 2020 г. от 10.00 до 
12.00 часа в онлайн стая чрез платформата zoom.   

            Лектор: Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и 

среден бизнес 

 Регистрацията ще бъде отворена от 9.45 часа на 28 януари 2020 г.  

  Желаещите да се включат в обучението могат да се присъединят като последват 

линка   https://bit.ly/3p7S9B2          

П Р О Г Р А М А 

10.00 – 10.30                    Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 

         Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия 
от пандемията Covid-1 – очаква се обявяване. 

         Подкрепа по „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП,  засегнати от временните 
противоепидемични мерки“ чрез НАП. 

10.30 – 11.00           Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

https://bit.ly/3p7S9B2
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          Мярка „Краткосрочна подкрепа за заетост“ до 80 млн. лв.   

         Компенсация по мярката „Запази ме“ на работниците в неплатен отпуск. 

         Достъп до ресурс по линия на Местни инициативни групи (МИГ)с финансовата 
подкрепа на ОП РЧР. 

11.00 – 11.30                       ПРСР 

         подмярка COVID 3. 

         Достъп до ресурс по линия на Местните инициативни групи. 

11.30 – 12.00                        Възможносит за финансиране на специализираните 
предприятия чрез Микрикредитиране и финасиране през инструментите на Фонда на 
Фондовета и  

Кратък преглед на отворените покани на Агенцията за хората сувреждания  

 

 

 

Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) 

 Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2021 г.: 
 
1. Конкурс за проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания 
Краен срок: 24.02.2021 г. 

  
2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност 

на хората с увреждания.  
Краен срок: 25.02.2021 г. 

  
3. Конкурс за проекти за "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, 

исторически, спортни обекти за хора с увреждания". 
Краен срок: 04.03.2021 г. 

  
4. Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, 

насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана 
работна среда. 

Краен срок: 19.03.2021 г. за социални проекти и 29.03.2021 г. за стопански 
(инвестиционни) проекти  
  

5. Конкурс за проекти за създаване на центрове за защитена заетост. 
Краен срок: 05.04.2021 г. 

   

Към сайта на АХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6
https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6
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Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за 
стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда 
(специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от 

Закона   за хората с увреждания) 

 

  Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 19.03.2021 г. за социални проекти и 17:30 
ч. на 29.03.2021 г. за стопански (инвестиционни) проекти  
 

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 
    В конкурса могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра 
на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и с приключена 
една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано 
предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/. 

            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  19.03.2021 год. 
            1.3  Електронен адрес: ahu_sn @mlsp.government.bg 

   Проектите със социална насоченост имат за цел да се подпомогнат работодателите 
от специализирана работна среда за осигуряване на адекватни условия на труд за 
работещите в тях хора с трайни увреждания. Финансираните дейности по проектите са 
обособени в пет компонента, както следва: 
   Компонент 1: дейностите насочени към осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд на работещите  лица с трайни увреждания чрез  внедряване на подходящи 
приспособления, за повишаване производителността на труда на хората с  увреждания 
   Компонент 2: дейности за създаване на архитектурен достъп  до работните места и 
другите помещения в територията на специализираните предприятия и кооперации; 
   Компонент 3: дейности за създаване на обща хигиенна среда и здравословен 
микроклимат на територията на специализираните предприятия и кооперации; 
   Компонент 4: дейности насочени към повишаване на професионалната 
квалификация на работещите служители с трайни увреждания; 
   Компонент 5: дейности насочени към създаване на условия за сертифициране на 
специализираните предприятия и кооперации за въвеждане на стандартизиране системи за 
управление.      

 
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  29.03.2021 год . 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84
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            2.3  Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg 
   Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши 

конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни 

увреждания чрез: 

 технологично обновяване на машините и съоръженията; 

 въвеждане на нови технологии; 

 разкриване на  работни места за хора с трайни увреждания. 

   Проектните дейности са насочени към разкриване на нови работни места за лица с 

трайни увреждания и закупуване на машини за шивашкото и пластмасовото производство, 

производството на козметични продукти на капачки и на изделия от метал и др. 

  Не могат да кандидатстват специализирани предприятия: 
 които са получили държавни помощи, надхвърлящи левовата равностойност на 200 
000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна 
година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда 
сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи надхвърля 
левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете 
предходни и текущата бюджетна година; 
 чиито предложения са в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013; 
 които имат изискуеми публични задължения; 
 на които са предявени за доброволно плащане санкции по издадени констативни 
протоколи по чл. 53, ал.6 и същите не са платени; 
 които не са извършвали стопанска дейност през последната пълна отчетна 
(календарна) година преди годината на кандидатстване; 

         които са отчели за три поредни предходни години, преди годината на 
кандидатстване, парични наличности по банкови сметки и/или в касата, превишаващи 
двукратния размер на исканата субсидия; 

         чиито предложения са насочени към създаване или подобряване на качествени 
характеристики или повишаване на стойността на дълготрайни активи, които се 
отдават или ще се отдават под наем; 

         чиито предложения не са свързани с разкриване и/или преоборудване на 
работни места, на които се назначават лица с трайни увреждания по чл. 32 и чл. 
33; 

          чиито предложения за преоборудване на работни места съгл. чл. 33 са вече 
финансирани през последните три години; 

 чиито предложения са получили финансиране през предходната година. 
 които имат просрочия по сключени договори с АХУ за финансиране на повече от 18 

месеца преди датата на обявяване на конкурса; 
 които нямат една приключена предходна пълна отчетна финансова година като 

регистрирано в АХУ специализирано предприятие (за новорегистрираните в Регистъра на 
специализираните предприятия); 
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 които ще бъдат финансирани в първия конкурс за проекти със стопанска насоченост 
през 2020 г. 
  
  Проектите трябва да бъдат насочени към: 

 оборудване и разкриване на нови работни места; 
 преоборудване на действащи работни места; 
 подобряване на конкурентните възможности, 
 финансово стабилизиране, 
 завоюване на нови пазарни позиции, 
 технологичното обновяване и организационното усъвършенстване на 
стопанската дейност; 
 изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и 
продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет 
пространство. 
  Максимален размер на субсидията на проект: определя се в зависимост от списъчния 

състав на кандидата към 31 декември на предходната отчетна година преди годината 
на кандидатстване, а именно: 

Списъчен състав на 
кандидата – бр. 

допустим % от 
субсидията 

  

допустима субсидия в 
лв. 

  

1 9,09% 7272 

2 18,18% 14544 

3 27,27% 21816 

4 36,36% 29088 

5 45,45% 36360 

6 54,54% 43632 

7 63,63% 50904 

8 72,72% 58176 

9 81,81% 65448 

10 90,90% 72720 

11 и повече 100,00% 80000 

  
  Проверете в Регистъра на специализираните предприятия в АХУ, вписаният ви 

персонал дали отговаря на персонала към настоящия момент. Ако се налага 
изпратете Заявление за уведомяване, относно промени в обстоятелствата, вписани в 
Регистъра на специализираните предприятия. 

  Спазват се изискванията за 10% собствено участие; 
  Срокът на проектите не може да бъде по-дълъг от 4 месеца, т.е. да края на 

календарната 2021 г.; 
  При кандидатстването е необходимо да: 

   бъдат осигурени минимум 3 оферти за всяка една инвестиция.  
  Ако доставчика е един за трите вида инвестиции, тогава на всяка позиция трябва да 
се посочи цена без ДДС и цена с ДДС. Освен това в офертата е необходимо да се посочи 
начин на плащане, датата на издаване и валидност - изискването е най-малко 5 месеца от 
датата на издаване. 
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          гарантирате пред оценителната комисия правилни разчети в 
инвестиционния план. В тази връзка  е необходимо да се вземат от 
потенциални контрагенти писма за намерения, предварителни договори и 
други подобни. 

  
  Необходимо е да поддържате работните места за новоназначените лица с 

трайни увреждания по проектите две или три години при нормална 
продължителност на работното време. Срокът зависи от това дали ще 
ползвате увеличаване на субсидията с определен процент под условие 
лицето/лицата да са регистрирани в Дирекция Бюро по труда към датата на 
сключване на договора за финансиране с АХУ и към същата дата да не е било 
включено в списъчния състав на кандидата за последните 24 месеца. Без 
ползване на тази възможност поддържането на работното място е 2 години. 
Пази се работното място, не определеното лице, което ще изпълнява 
задълженията си на това работно място. Т.е. през годините, ако се налага 
могат да работят различни лица на даденото работно място. В тази връзка 
посоченият размер на исканата субсидия по таблицата по-горе може да се 
увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката. 

  
  

Брой оборудвани и 
разкрити 

  
 работни места за хора 

с трайни увреждания/ от 
и извън 

  
списъчния състав на 

  
кандидата 

Размер на 
увеличената 

субсидия 
от 

обявената 
максимална 

стойност 
на 

субсидията 

Размер на 
увеличената 
субсидия при 

спазено условие 
лицата/лицето 

е/са 
регистрирано/и в 
Дирекция „Бюро 

по труда” към 
датата на 

сключване на 
договора за 

финансиране с 
АХУ и към същата 

дата не е било 
включено в 

списъчния състав 
на кандидата за 
последните 24 

месеца 
  

На предприятие 
кандидатстващо 

за 80 000 лв. 
максимална 

сума за 
инвестиционен 
проект ще му 

бъде увеличена 
субсидията от 

80 000 лв. с 
допълнителен 
размер в лева 

1. едно ново работно 
място с БТ, към датата 
на сключване на договора 
за финансиране с АХУ и 
към същата дата 24 

- 6      на сто + 4800 
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месеца не е било в 
списъчния състав на 
кандидата /чл.32,ал.1/ 

2.две нови работни 
места,извън списъчния 
състав /чл.32,ал.2/ 

3 на сто без условие 

БТ 

+ 2400 

3.две нови работни 
места, извън списъчния 
състав, от които едно 
лице е от БТ, към датата 
на сключване на договора 
за финансиране с АХУ и 
към същата дата 24 
месеца не е било в 
списъчния състав на 
кандидата /чл.32,ал.3/ 

- 10    на сто 

и едното 

лице без 

условие БТ 

+ 8000 

4.две нови работни 
места с БТ, към датата на 
сключване на договора за 
финансиране с АХУ и към 
същата дата 24 месеца 
не са били в списъчния 
състав на кандидата 
/чл.32,ал.4/ 

- 13 на сто + 10400 

5.три нови работни 
места, извън списъчния 
състав /чл.32,ал.5/ 

8 на сто без условие БТ + 6400 

6.три нови работни 
места, от които едно 
лице е от БТ, към датата 
на сключване на договора 
за финансиране с АХУ и 
към същата дата 24 
месеца не е било в 
списъчния състав на 
кандидата /чл.32,ал.6/ 

- 16 на сто + 12 800 

7.три нови работни 
места, от които две лица 
са от БТ, към датата на 
сключване на договора за 
финансиране с АХУ и към 
същата дата 24 месеца 
не са били в списъчния 
състав на кандидата 
/чл.32,ал.7/ 

- 18 на сто + 14 400 



   СССтттррр...   111000                                                                                          
       

8.три нови работни 
места, от които три лица 
са от БТ,  към датата на 
сключване на договора за 
финансиране с АХУ и към 
същата дата 24 месеца 
не са били в списъчния 
състав на кандидата 
/чл.32,ал.8/ 

- 24 на сто + 19 200 

  
            3.  Допълнителна информация:  

   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.  
   3.3. По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с 
уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия 
и кооперации в глобалното интернет пространство. 
 

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 . 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84
mailto:ahu_sn@mlsp.government.bg
mailto:ahu_stn@mlsp.government.bg
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Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за 
започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания 

   

Краен срок: 17.30 ч. на 25.02.2021 г. 

 Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да 
кандидатстват за финансиране са: 

  - Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена 
намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

  - Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или 
недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества. 

  - Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след 
извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов 
интерес. 

  Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да 
превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо. 

  Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две 
групи: 

  - първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не 
може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца; 

  - към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват 
след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- 
малка от 36 (тридесет и шест) месеца. 

  Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като 
учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на 
разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на 
предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за 
собственика на предприятието. 

  По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти 
за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, 
публикувана  в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми, 
самостоятелен бизнес. 

1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. 
2. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg 

mailto:ahu_ssd@mlsp.government.bg
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Допълнителна информация: 

 Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в 
рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес. 

 Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка 
подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие 
/ Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с 
увреждания /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. 

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 25.02.2021 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 25.02.2021 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_ssd@mlsp.government.bg 

           Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 25.02.2021 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. 

Телефони за справка в Агенцията за хората с увреждания: 02/ 931 80 95, 832 90 73 

 

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

 

Краен срок: 17.30 ч. на 05.04.2021 г. 

По Компонент 1 - Създаване на 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 

mailto:ahu_ssd@mlsp.government.bg
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новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, 
отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания. С финансиране създаването на тези 
центрове се цели създаването на трудови умения и навици на минимум 15 лица с 
множество трайни увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от 
персонални подкрепящи услуги. Изграждането на ЦЗЗ, включва инвестиционни дейности за 
създаването му и преки дейности, свързани с функционирането на центъра за 18 месеца 
или общо 22 месеца. Целта е създаването на предпоставки хората с множество трайни 
увреждания, в това число хора с интелектуални затруднения и психични разстройства,  да 
заработват средства от труд, както в условията на защитената заетост, така и по-нататък в 
обичайната работна среда.   

  По Компонент 2 - Поддържане на устойчивост на дейностите до 18 месеца в създаден 
ЦЗЗ участници в конкурса могат за бъдат действащи ЦЗЗ. 

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

1. Максимален размер на субсидията  по Компонент 1 е до 300 000 лева. 
2. Максимален размер на субсидията  по Компонент 2 е до 180 000 лева. 
3. Електронен адрес: ahu@mlsp.government.bg 

Допълнителна информация: 

 Проектната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: 
Проекти/Програми, Център за защитена заетост. 

 Проектните предложения ведно 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. 

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 05.04.2021 г. 

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 05.04.2021 г. 

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 05.04.2021 година. 

mailto:ahu@mlsp.government.bg
mailto:ahu@mlsp.government.bg
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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, 02/ 931 80 95, 832 90 73. 

 

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за 
рехабилитация и интеграция на хората с увреждания 

   

Краен срок:  до 17.30 ч. на 24.02.2021 г. 

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с 
увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване 
на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с 
увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. 

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и 
интеграция на хората с увреждания (Методика), публикувана в сайта на Агенцията за 
хората с увреждания, рубрика „Проекти/програми”, „Рехабилитация и интеграция”. 

В Методиката се регламентира кандидатстването в конкурса с проектно предложение  
с предмет на дейност, отнасящ се до един от четири компоненти: 

Компонент 1, включващ мероприятия, насочени към индивидуална и групова работа с 
целевата група – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, 
рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство и постижения на 
родината, посещения на културни мероприятия и други такива; 

Компонент 2, включващ мероприятия с публична културна и/или спортна изява като 
фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания и 
автомобилни ралита и други подобни, в които преките бенефициенти са активни участници 
в съответното мероприятие; 

Компонент 3, включващ разработка на различни материали, помагала, наръчници и 
други, подпомагащи работата на и с хората с трайни увреждания, тяхното адаптиране, 
трудова и социална интеграция и реинтеграция; 

Компонент 4, включващ дейности, насочени към промяна на обществените 
възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни граждани, които дават гласност 
и демонстрират тяхната активна обществена позиция, постиженията в трудовата им 
реализация, в т.ч. и чрез организираното им участие в панаири, търговски изложения, 
благотворителни и търговски базари, специализирани трудови борси и други социални и 
икономически форуми и събития. 
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Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както 
следва: 

по компонент 1 – до 16 000 лв. 

по компонент 2 – до 18 000 лв. 

по компонент 3 – до 4 000 лв. 

по компонент 4 – до 7 000 лв. 

Конкурсната документация може да намерите на Интернет страницата на 
Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/, рубрика „Проекти/програми”, „Рехабилитация и 
интеграция”. 

Изискуемите документи се представят подредени систематично и последователно, 
независимо дали на хартиен или електронен носител. Конкурсното предложение, 
включващо документите по чл. 28., ал.1 от Методиката се подават с придружително писмо 
по един от следните начини: 

1. В Агенцията за хората с увреждания, гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” 
№104-106. Документите се представят на електронен носител (подписани и сканирани) или 
на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи; 

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

3. По електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения електронен 
адрес: ahu_npo@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. 

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73 в АХУ. 
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Искане за безплатна винетка за хора с увреждания  вече и онлайн 

 
 
  Хората с увреждания, които имат желание да получат безплатна винетка, могат да 
подадат заявление за издаването ѝ и по електронен път чрез системата за сигурно 
електронно връчване. Целта е да няма струпвания пред дирекциите „Социално 
подпомагане“, където традиционно ползването на винетните стикери се заявява лично. Има 
и трета възможност – документите да бъдат подадени чрез лицензиран пощенски оператор 
или на електронен адрес ao@asp.government.bg 
  Всяка електронна винетка важи за една година, считано от датата на издаването ѝ, 
като се препоръчва новото заявление да бъде подадено около 10 дни преди изтичане на 
срока на действащата. Заявлението може да бъде изтеглено  ТУК под номер 17 в списъка с 
услуги. 
  Срокът на голяма част от годишните електронни винетки изтича в началото на новата 
2021 г. 
  В териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане е създадена 
съответната организация за по-експедитивна обработка на заявленията на 
заинтересованите граждани. 

 
 
 

 
 

екипът на НФРИ 
 
 
 

https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi

