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Внесено становище в Националния съвет за хората с увреждания от Националното 
сдружение на работодателите на хората с увреждания 

 
 

  В периода от 23.08.2021 г. - 25.08.2021 г. се проведе неприсъствено заседание на 
Националния съвет за хората с увреждания (НСХУ) към Министерски съвет. НФРИ 
чрез Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания изрази своето 
становище по предварителното запознаване с основни аспекти от доклада с техническо 
предложение на Световната банка за създаване на Държавната агенция за хората с 
увреждания (ДАХУ): 
              

 

               
 
 

                                             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.12 

2. Проекти и програми – стр.12 – стр.14 
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„Докладът на Световната банка не отразява в достатъчна пълнота 
натрупаният национален опит и институционални традиции за регулиране на 
обществените отношения в областта на политиката за хората с увреждания. 

Ние сме убедени, че предложението, сега съществуващата Изпълнителна 
Агенция за хората с увреждания да премине като структура на Агенцията по 
заетостта е стъпка в грешна посока. Аргументът за минимизиране на разходите за 
управление не са подплатени със сериозен доказателствен материал за икономии на 
фиска и не звучат убедително. Предложението пропуска, че в настоящият момент тази 
институция съгласно 25 годишната практика на нейното съществуване, включително и 
по силата на Закона за хората с увреждания е натоварена с реализирането на значими 
допълнителни политики некореспондиращи с функциите на Агенцията по заетостта. 
Ликвидацията на АХУ с нейният малочислен състав от 25 служители и пренебрежимо 
малък бюджет ще доведе  не до икономии, а до деформация и хаос в дългогодишно 
утвърдени политики, програми и обществени процеси. 

В разработката на Световната банка липсва задълбочена и комплексна оценка на 
въздействието на предложената реорганизация. 

Отчитайки действащата нормативна база споделяме разбирането, че 
Държавната агенция за хората с увреждание не може да поеме целият обем от функции 
на сега съществуващата Агенция за хората с увреждания. Поради тази причина нашата 
позиция е, че държавната агенция за хората с увреждания трябва да бъде натоварена с 
координиращи функции, които в момента се изпълняват от Министерството на труда 
и социалната политика. Нашето трайно и непроменимо становище е, че социалната 
оценка трябва да остане в Агенцията за социално подпомагане където  е налична 
потребната материална база, функционират необходимите служители и е натрупан 
опит и експертиза в тази област. 

Държавната агенция за хората с увреждания освен общата администрация 
трябва да има и специализирана такава, която ще даде функционалната същност на 
тази нова институция, каквито позиции многократно сме изразявали.  Държавната 
агенция за хората с увреждания трябва да се занимава с анализи и прогнози на процеси в 
сферата на политиката за хората с увреждания, да извършва координация на 
хоризонталните секторни политики провеждани от отделните ведомства и да 
осъществява международното сътрудничество и представителство на България в 
различни организации. 

Сега действащата изпълнителна агенция за хората с увреждания трябва да 
запази своята основна роля в инвестиционния процес в подкрепа на специализираните 
предприятия и кооперации и обичайните работодатели. Също така тя трябва да 
управлява програмите за социално приобщаване на хората с увреждания, реализирани 
чрез проекти защитени от техните неправителствени организации. 

Подобно структуриране на два ключови органа влияещи върху политиката за 
хората с увреждания ще доведе до полезна административна специализация и 
натрупване на експертиза и капацитет в различните области  на интеграция на тази 
социална група. Паралелно с това между тях ще съществуват административни връзки 
и системен обмен на информация, което ще води до нови приобщаващи политики. 

Анализите на държавната агенция за хората с увреждания ще формулират 
потребностите на подкрепяната социална група, а обогатяване на функциите на 
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Изпълнителната агенция за хората с увреждания, ще доведе до  адекватно откликване 
на нуждите на целевата група чрез подкрепящите политики и програми. 
  С оглед новата си роля Изпълнителната агенция за хората с увреждания може да 
има друго наименование. Окончателното решаване на този въпрос ще наложи промени в 
различни нормативни актове, които ще бъдат коментирани след окончателното 
принципно вземане на становище. 

Ние предлагаме докладът на Световната банка да бъде приет за 
информация  и оставен без последици. Дебата за  българският модел за създаване 
на Държавната агенция за хората с увреждания и съдбата на сега 
съществуващата  агенция да продължи на експертно равнище в работни групи и 
Националния съвет за хората с увреждания. 

Изразяваме готовност да представим по детайлно разписани функции на двете 
агенции в процеса на диалог при търсене на вярното и работещо решение.” 
 
 
 

 

 
 

 
Девети Европейски форум за социално предприемачество  

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ 
29.09 – 03.10.2021 

Международен Панаир гр. Пловдив, България 
 

Специализираните предприятия от НФРИ подали заявки за участие в Деветото 
издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика в 
гр.Пловдив, Международен панаир, палата 11 от 29 септември до 3 октомври 2021 г. следва 
да имат предвид, че ще могат да участват и в съпътстващото онлайн издание на панаира. 

            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, включително не дължат такса участие и в 
онлайн изданието на панаир. 

  Онлайн панаирът ще бъде в същия формат като миналогодишното издание на 
Балканския онлайн панаир, което федерацията организира за своите членове, във връзка 
със своята 20-годишнина, в периода 11-18.11.2020 г. Отново на разположение на членовете 
ще бъде осигурен асистент, който да подпомага рекламното съдържание на участниците с 
текст, видеоклип и снимков материал. 

Заради създалата се криза в света, фирми от цял свят рекламират онлайн. 
Това е едно от решенията в новите условия за задържне на пазарите позиции от 
бизнеса, а тези с потенциал за развитие да получат такова. Онлайн панаирът ще  
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промотира участниците в страната и в чужбина за разширяване на бизнеса и 
намиране на нови клиенти и партньори. 
   Очакваме участниците в панаира да получат публичност, бърза и удобна 

комуникация с потенциални клиенти онлайн от всички видове устройства. 

Събитието на онлайн панаирът ще бъде публикувано и на Фейсбук.   

Деветото издание на форума и онлайн панаирът се провеждат с подкрепата на 
Министерството на труда и социалната политика в България и Международен панаир - 
гр.Пловдив 

Възникването на пандемията с „Ковид 19“ през 2020 г. и последвалата сложна 
епидемиологична обстановка станаха причина да бъде нарушен обичайния ритъм на 
провеждане на знаковите събития във всички социално-икономически сфери в света. 
Засегнат бе календара на събитията свързани със социалната и солидарна икономика, в т. 
ч. най-значимото събитие в Европа – Европейският форум за социално предприемачество. 
Провеждането на деветото му издание бе отложено за 2021 г., а отместеният ракурс към 
темата от „развитие“ изведе на преден план възстановяването на сектора. Социалното 
предприемачество днес има още по-осезаема значимост за преодоляване на последиците 
от кризата в икономически и социален план. Същевременно стабилността и развитието на 
този, т.нар. Трети сектор на икономиката е от решаващо значение за мобилизиране на 
фрагментарните, необхванати от конвенционалната икономика ресурси. Днес, обществено-
икономическата и политическата система в световен мащаб отчетливо се нуждае от всички 
достъпни ресурси за преминаване от режим на ограничаване на щетите и превенция риска 
към възстановяване и устойчиво развитие.  

Белязана от трудността да се планират събития в средносрочен план, концепцията за 
Деветия Европейски форум за социално предприемачество е развита на основата на 

формирането на отделни модули1, отразяващи екосистемата на социалната и солидарна 
икономика. Събитията от всеки модул могат да бъдат реализирани в различни локации, 
обединени от общата програма на форума.  

Всички мероприятия се планира да се провеждат хибридно (на живо и чрез онлайн 
платформи) в престижни зали с организирано заснемане и онлайн предаване. 

Проявите от програмата на форума ще се излъчват пряко със свободен достъп от 
широката общественост.  

В програмата са предвидени международни, национални и регионални конференции, 
кръгли маси, дискусионни форуми, изложение на социални предприемачи, обмяна на опит и 
добри практики, международна научно-практическа конференция, презентации и други 
съвременни форми за постигане на тематичните цели.  

Наред с актуалните политика и дейности на европейско равнище, в програмата се 
акцентира върху проблематиката при реализация на възстановителните мерки на 

                                                 
1 Европейска политика, национална политика, социално предприемачество, местна общност, образование и наука, 

иновации, инвестиции и корпоративна социална отговорност, екология и устойчиво развитие, цифровизация. 
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национално, регионално и общинско равнище, отчитайки по този начин спецификата на 
мащаба и конкретиката на потребностите, произтичаща от това.  

Във фокуса на форума ще бъдат обхванати и темите от национално значение, в т.ч. 
кореспондиращите с Националния план за възстановяване и устойчивост.  

В Организационният комитет на Европейския форум за социално предприемачество, 
се включват осем национално-представителни организации за хора с увреждания, 
включително и НФРИ, в партньорството с Европейската комисия, EESC, и CECOP и МТСП. 

Изданието на Форума тази година ще отбележи десетата година от неговото 
създаване с нова визия и лого, специално разработени по повод годишнината.   

При  невъзможност за присъствено провеждане на проявата в резултат на 

разрастване на пандемията и извънредна епидемиологична обстановка, съответно 

нецелесъобразно провеждането на мероприятията по програмата на форумите, 

Европейският форум ще се проведе онлайн, включително и онлайн панаирът.  

За допълнителна информация може да се свържете на: nfrisofia@abv.bg или на 
тел./факс 02 986 53 00 – Камелия Иванова. 

По-долу може да се запознаете с предварителната Програма за провеждане на 
форума.    

 

ДЕВЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
29.09-03.10.2021 г. МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ 

 

ПРОГРАМА - РАБОТЕН ВАРИАНТ 
 
29 СЕПТЕМВРИ 2021 г., сряда 10.00 – 17.30  

 
10.00  Палата №11 Международен панаир Пловдив 

 
Официално откриване: Водещ - г-н Иван Соколов, Гл. Директор, Международен 
панаир Пловдив АД 
 
- г-н Румен Радев, Президент на Република България  
- г-н Гълъб Донев, Министър на труда и социалната политика на България 
- г-н Здравко Димитров, кмет на гр. Пловдив 
- г-жа Мария Габриел, Европейски комисар Иновации, научни изследвания, култура, 
образование и младеж 
- г-н Николас Шмит, Европейски комисар Заетост и социални права(предстои 
потвърждение) 
- Джузепе Гуерини/представител на Европейската конфедерация на производствените 
и кооперациите за услуги  
- нейно превъзходителство Джузепина Дзара, посланик на Италия в Р България 
(предстои потвърждение) 

mailto:nfri@abv.bg
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- инж. Петър Петров, зам.-кмет на община Асеновград 
- Венцислав Чавдаров, зам.-кмет на община Раковски 
- Александра Александрова, зам. кмет Столична община, Район Банкя 

10:30-

17:30 

Европейски панаир на предприятия и кооперации, развиващи социалната и солидарна 
икономика 

10.30-
11.30 

Разглеждане на панаира 

12.30-
13.30 

Конгресен център на Международен панаир 

Зала Пловдив 

Церемония по връчване на специалната награда за заслуги за развитието на 
европейското социално предприемачество -  „Стилиян Баласопулов“ 

 Зала „България” 

13.30-
15:30 

Европейска конференция „Социално предприемачество за устойчиво 
развитие на Европа” (Представяне на европейската и национална политика в 

различни сектори, свързани със социалното предприемачество) 

13:30 – 
15:30 

Модератор: Министър на труда и социалната политика (предстои потвърждение) 
- Обръщение на г-жа Мария Габриел, Европейски комисар Иновации,  научни 

изследвания, култура, образование и младеж  
- Обръщение на Министъра на труда и социалната политика 
- Regulation on European data governance – The Data Governance Act– Mr. 

Christian D’Cunha, Data policy, privacy and cybersecurity, DG Connect, European 
Commission 

- г-н Патрик Клайн, Ръководител сектор Социална икономика и социално 
предприемачество, Европейска комисия 

- г-жа Ан Бранч, Ръководител отдел Социално и включващо предприемачество, 
Европейска Комисия 

- European Ecological and Digital Transition in the context of social inequalities 
– Mr. Krzysztof Balon, EESC (tbc)  

- Управление на данните – пътят на третия сектор – г-н Джузепе Гуерини, 
Президент на Европейската конфедерация на производствените и 
кооперациите за услуги  

- Хуан Антонио Педреньо, President of Social Economy Europe Social Economy 
Europe (предстои потвърждение) 

- Агнес Матис, Директор Кооперативи Европа  
- Серджо Базоли, вице-президент на Солидар (предстои потвърждение) 
- Mr. Jordi Cañas, Member of the European Parliament (предстои потвърждение) 

 

15:00-
15:30 Кафе пауза 

15:30 – 
17:30 

Модератор: Икономическия и социален съвет, Република България (предстои 
потвърждение) 

- План за възстановяване и устойчивост на България – Атанас Пеканов - 
служебен заместник министър-председател по управление на европейските 
средства (предстои потвърждение) 
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- ОПРЧР – инструмент за устойчиво развитие – Цветан Спасов, ръководител 
на Управляващия орган на ОПРЧР 

- Акценти в националната политика за устойчиво развитие на социалното 
предприемачество – П. Начев, директор дирекция „Жизнено равнище, 
демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и 
социалната политика 

- Клъстери в социалното предприемачество – д-р Теодора Тодорова, 
началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ към МТСП 

- Цифровата трансформация в България 2020-2030 – Златина Николова, 
Директор Дирекция "Информационни технологии", Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията 

 РТВЦ „Пловдив“ 

16:00-
17:30 

Телевизионно и радио интервю с участници и гости на Европейския форум 

 Хотел „Санкт Петербург“ 

19:00 Официална вечеря на лекторите с министъра на труда и социалната политика 

 
 
30 СЕПТЕМВРИ 2021 г., четвъртък 10.00 – 17.30  
 

 Конгресен център на Международен панаир 

Европейска конференция „Социално предприемачество за възстановяване и 
развитие на местната общност“ 

 Зала „България” Зала „Пресклуб” Зала Пловдив 

10:00-
11:30 

  Социалните 
предприятия в 
Европа – 
представяне 
Модератор: 
представител на 
МТСП 

- Представяне 
на Социални 
предприятия 
и кооперации 
от България и 
Европа 

11:30– 
12:30 

 Трудово-
производителните 
кооперации, 
двигател за 
развитието на 
социалната 
икономика в 
България 
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Модератори: Б. 
Станчев, 
Председател на НС 
на ТПК;П. 
Стефанов – 
председател на 
ЦКС 

13:00-
14:30 
 
 

Дискусионен форум „Дейности за 
социално включване в местната 
общност. Виртуален мост община 
Пловдив, България – община Бреша, 
Италия 
Модератори:  г-н Здравко Димитров, кмет на 
гр. Пловдив, г-н Емилио дел Боно, кмет на 
гр. Бреша (предстои потвърждение) 
- Георги Титюков, зам.-кмет на община 
Пловдив 
- инж. Петър Петров, зам.-кмет на община 
Асеновград 
- Венцислав Чавдаров, зам.-кмет на община 
Раковски 
- Александра Александрова, зам. кмет 
Столична община, Район Банкя 
- г-н Паоло Фолиети вицепрезидент и 
управляващ директор на CONAST 

- Общинска политика 
- Общински и частни социални 

предприятия; 
- Неправителствени организации. 

  

14:30-
15:00 

Кафе пауза 

15:00-
16:30 

„Насочване към образование и заетост 
на деца, лишени от родителски грижи“ 
Модератор: Слави Михайлов, Председател 
на Сдружение „Национално сдружение на 
сираците в България“ 

  

16:30 - 
17:00 

Кафе пауза 

17:00– 
18:30 

Кооперациите – устойчив път за 
развитие – фокус Балкани.  

Модератор: Диана Довган, Генерален 
секретар на Европейската конфедерация на 
производствените и кооперациите за услуги 
- Carol Manetta, Executive Director Reap 

Goodness, Scottsdale, USA 
- Диляна Славова, бивш Председател на 

Комисията по външна политика в ЕИСК и 
докладчик по теми за Балканите 

  

Палата №11 Международен панаир Пловдив 
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10:30-

17:30 

Европейски панаир на предприятия и кооперации, развиващи социалната и солидарна 
икономика 

 
 
01 ОКТОМВРИ 2021 г., петък 10.00 – 17.30  

 

 Конгресен център на Международен панаир 

Зала „България” Зала „Пресклуб” Зала Пловдив 

10:00-
12:30 

Научно-практическа 
конференция: „Успешни 
съвременни бизнес модели за 
социална подкрепа – теория и 
практика“  

- УНСС, София 
- ЮЗУ, Благоевград 
- VUB, Belgium 

  

11:30– 
12:30 

 Социално 
предприемачество 
Европа – Нетуъркинг 
Модератор: Диляна 

Славова, съветник по 
външна политика на 

Президента на 
Република България 

- Социални 
предприемач
и от България 

- Онлайн участие 
на социални 
предприемач
и от Европа 

Уъркшоп „Социално 
предприемачество“ 

Модератор: 
представител на МТСП, 
БЦНП 

- Как да 
стартираме 
като социален 
предприемач 

- Подкрепящи 
мерки за 
развитието на 
социалните 
предприемачи 

13:30-
15:00 
 
 

Кръгла маса „Социална 
икономика, социална политика, 
корпоративна социална 
отговорност“ 

Модератор: представител 
на БСК 

  

15:30– 
17:00 

  Дискусионен форум 
„Възможности за 
интеграция на хора с 
увреждания на пазара 
на труда“ 
 
Модератор: Елка 
Тодорова, председател  
на УС на НФРИ 

Палата №11 Международен панаир Пловдив 
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10:30-

17:30 

Европейски панаир на предприятия и кооперации, развиващи социалната и солидарна 
икономика 

 
02-03 октомври 2021 г., 10.00 – 17.30 

 
 

Палата №11 Международен панаир Пловдив 

10:30-

17:30 

Европейски панаир на предприятия и кооперации, развиващи социалната и солидарна 
икономика 

 
 

П О К А Н А 
 

 за участие в семинар „Социалните предприятия – възможност за подкрепена 
заетост и трудова интеграция на хората с увреждания“ 

 
 
  „ТРУДОВО ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО” ЕООД, член на НФРИ, е едно от малкото в 
страната дружества, което все още осъществява терапия чрез труд на хора с ментални 
проблеми. Основната цел на дружеството е да подпомогаме рехабилитацията и социалната 
интеграция на хората с увреждания, посредством активното им включване в трудовия 
процес. Този вид терапия е метод, чиято основна цел е интегриране на индивида и 
улесняване на ежедневните му дейности, необходими и важни за него. 
  

„ТРУДОВО ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО” ЕООД има удоволствие да ви покани на 
01.09.2021 г. в гр. София на първия пътуващ семинар по проект „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 
СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА  
ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ НА ТЕМА „СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ И ТРУДОВА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“ 
  
  Проектът е финансиран от Фонд Социална закрила и предвижда провеждането на 6 
пътуващи семинара в следните градове: 

 01.09.2021  - София 

 10.09.2021 – Пловдив 

 20.09.2021 – Велико Търново 

 21.09.2021 – Габрово 

 24.09.2021 – Стара Загора 

 05.10.2021  – Русе  
  
  По време на семинарите ще бъдат осъществявани срещи с представители на бизнеса 
и работодатели и действащи социални предприятия. Ще бъдат представени  примери за 
други добри практики на европейско ниво  за партньорство между социалните предприятия 
и бизнеса, както и възможностите на центровете за защитена заетост като важно звено в 



   СССтттррр...   111111                                                                                          
       

процеса на социална и трудова интеграция на хората с увреждания. По този начин ще се 
акцентира върху позитивите, които социалното предприемачество носи, както и върху 
социалната интеграция и ресоциализация на хората с увреждания.                                                                       
Целта на семинарите е да се популяризира дейността на социалното предприятие, да 
бъдат привлечени партньори и съмишленици от представители на големите бизнес 
организации и фирмите в регионите. 
  
  Лектори: 
  Д-р Марина Стефанова  – дългогодишен есперт „корпоративна социална 
отговорност и устойчиво развитие“, член на Консултативния съвет по КСО към Министъра 
на труда и социалната политика; 
  Даниела Пеева – дългогодишен есперт „корпоративна социална отговорност и 
устойчиво развитие“, член на Консултативния съвет по КСО към Министъра на труда и 
социалната политика. 
  
  При въпроси или и регистрация за участие в събитието -
 Office@labourtherapy.com или на 02/9882413 
  Участието е безплатно, но е необходима регистрация. 
  
  
 

Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 

 
 
  Със Заповед РД-16-1233/19.08.2021 г. на Ръководителя на Управляващия орган на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено 

ръководство за изпълнение на административни договори за БФП по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19“. 
  Тези от специализираните предприятия, които са одобрени за финансиране ще могат 
да изтеглят ръководството от тук: https://opic.bg/news/upravlyavashchiya-organ-na-operativna-
programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020 
 
 
 

Обществени консултации на програма „Конкурентоспособност и иновации в 
предприятията“ 2021-2027 

 
 

  Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на 
новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 
2021-2027 г. /ПКИП/ 
  ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на 
българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова 

javascript:%20internSendMess('Office@labourtherapy.com')
https://opik.bg/public/uploads/2021/08/bg16rfop002-2089-podkrepa-za-malki-predpriyatiya-s-oborot-nad-500-000-lv-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-6.zip
https://opik.bg/public/uploads/2021/08/bg16rfop002-2089-podkrepa-za-malki-predpriyatiya-s-oborot-nad-500-000-lv-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-6.zip
https://opic.bg/news/upravlyavashchiya-organ-na-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020
https://opic.bg/news/upravlyavashchiya-organ-na-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020
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трансформация. Основна целева група на програмата са предприятията с фокус върху 
малките и средните предприятия. Програмата е структурирана в два приоритета: Приоритет 
1 „Иновации и растеж“ и Приоритет 2 „Кръгова икономика“ като всеки един от тях е 
насочена към справяне с предизвикателства в конкретни области, които са ключови за 
развитието на икономиката и по отношение на които страната следва да положи усилия. 
  Проектът на програмата и презентация на програмата може да бъде намерена на 
https://opic.bg/news/obshchestveni-konsultatsii-na-programa-konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-
predpriyatiyata-2021-202. 
 
  До 18.09.2021 г. всички заинтересовани лица може да отправят предложения и 
становища по проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 
2021-2027 (ПКИП) на електронен адрес: public.consultation@mi.government.bg. 
  Предвидено е провеждане на обществено обсъждане на програмата и в реално 
време в електронна среда като допълнително ще бъде публикувана информация за датата 
и часа на срещата. 

 

 

 
 

Стартира 12-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 

  Краен срок за подаване на проекти: от 10.08.2021 г. до 17,30 ч. на 10.09.2021 г.  

 
  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия/ИАНМСП/  обявява старта на Дванадесета конкурсна сесия на Националния 
иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна 
дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на 
знания”. 
  Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ от Фонда в размер на до 500 000 лв. 
за проект могат да подават своите документи в конкурсната сесия  по електронен път с 
електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/ 
  Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв. ,като 
основна цел на Фонда е да насърчи научноизследователската и развойната дейност за 
повишаване конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчава развитието на нови 
или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. 

  Всички желаещи да се включат могат за го направят чрез бърза 
регистрация на този линк: https://event.webinarjam.com/register/96/py313s37 

  В своите предходни 11 конкурсни сесии Фондът финансира развитието на над 500 
проекта с над 95 милиона лева в сферата на четирите приоритетни оси на 
Фонда: информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, 
биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други. 

https://opik.bg/public/uploads/2021/07/nov-programen-period-2021-2027-g-23.pdf
https://opic.bg/news/obshchestveni-konsultatsii-na-programa-konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-2021-202
https://opic.bg/news/obshchestveni-konsultatsii-na-programa-konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-2021-202
mailto:public.consultation@mi.government.bg
https://edelivery.egov.bg/
https://event.webinarjam.com/register/96/py313s37
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  Правилата за управление на средствата на Национален иновационен фонд 
(ПУСНИФ), както и пълна информация относно необходимите за кандидатстване 
документи и протичане на процедурата по кандидатстване ще откриете 
тук: https://www.sme.government.bg/?p=54753 

 

Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс за финансиране на проекти за 
създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ) 

 Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 г. 

       Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за 
създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ), съгласно Методиката за финансиране 
на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, утвърдена от Изпълнителния 
директор на Агенция за хората с увреждания със Заповед № 0023-3534/09.08.2019 г., обн. в 
Държавен вестник бр. 65 от 16 август 2019 г., изменена и допълнена със Заповед № 0023-
3537/21.07.2021 г., обн. в Държавен вестник бр. 63 от 30 юли 2021 г. 

      Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на 
хората с увреждания, трудово-лечебни бази или организации, регистрирани по действащото 
законодателство, които създават ЦЗЗ към специализирани предприятия и кооперации на 
хората с увреждания, трудово-лечебни бази по силата на договор или споразумение с тях.  

  Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат 
новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, 
отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).    

  С финансиране създаването на тези центрове се цели създаването на трудови 
умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични 
разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален 
пакет от персонални подкрепящи услуги. Изграждането на ЦЗЗ, включва инвестиционни 
дейности за създаването му за 4 месеца и преки дейности, свързани с поддържане на 
устойчивост на дейностите в центъра за 56 месеца или общо 60 месеца. Целта е 
създаването на предпоставки хората с множество трайни увреждания, с психични 
разстройства и/или интелектуални затруднения  да заработват средства от труд, както в 
условията на защитената заетост, така и по-нататък в обичайната работна среда.  

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

1. Максималният размер на отпуснатите средства за едно проектно предложение е до 
600 000 (шестотин хиляди) лева, като: 

•           Максималният размер на отпуснатите средства за покриване на 
инвестиционни разходи за отделен проект е до 105 000 (сто и пет хиляди) лева; 

https://www.sme.government.bg/?p=54753
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•           Максималният размер на отпуснатите средства за покриване на 
административни разходи за отделен проект е до 64 000 лева (шестдесет и четири 
хиляди) лева; 

•           Максималният размер за покриване на преките разходи за създаване на 
Центрове за защитена заетост е до 431 000 (четиристотин тридесет и една хиляда) 
лева.         

Електронен адрес: ahu@mlsp.government.bg 

Допълнителна информация: 

 Проектната документация можете да намерите на Интернет страница на 
АХУ www.ahu.mlsp.government.bg 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. 

 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. 

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 

  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: Стефка Захариева. 

  Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73. 

 
екипът на НФРИ 
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