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 Десето юбилейно издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации 
от социалната икономика  

 
Националната федерация на работодателите на инвалиди кани своите членове като 

изложители в Десетото юбилейно издание на Европейския панаир на предприятия и 
кооперации от социалната икономика в гр.Пловдив, Международен панаир, палата 11, от 20 
до 23 юни 2022 г. Проявата се провежда с подкрепата на Европейската комисия, 
Министерство на труда и социалната политика в България, Международен панаир - 
гр.Пловдив, CECOP. 

Участието на специализираните предприятия и кооперации ще бъде при същите 
условия по които се е провеждал преди пандемията. Необходимо ще бъде зареждането на 
изложбените щандове да се извърши на 19 юни 2022 г. 

 

               
 
 

                                             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.8 

2. Проекти и програми – стр.9 – стр.11 
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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. 

 За повече информация – управлението на федерацията – 02 986 53 00 – Камелия 
Иванова. 

 

Посещение на експерти от Фондация ONCE, Испания на НФРИ и предприятия от 
федерацията 

 В периода 21-23 март 2022 г. експерти от Фондация ONCE, Испания, представители 
на  Мрежата D-WISE бяха на посещение на НФРИ и предприятия от федерацията. 

  Мрежата D-WISE стартира Европейска обсерватория за приобщаваща заетост  с цел 
повишаване на осведомеността, изграждане на партньорство с ЕС и провеждане на 
проучване на общите характеристики и предизвикателства на организации на социалната 
икономика и компании, наемащи значителен процент от хората с увреждания в Европа.  

  Проектът, съфинансиран от Европейския социален фонд в рамките на Disability Hub 
Europe , е създаден от коалиция от шест организации, активни в сектора на социалната 
икономика, наемащи хора с увреждания от Белгия, Холандия, Словения, Франция, Швеция 
и Испания. На европейско ниво в мрежата участват асоциациите Европейската платформа 
за рехабилитация (EPR) и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с 
увреждания (EASPD). Освен това Workability International, Европейският форум за хората с 
увреждания (EDF), Европейският съюз за подкрепена заетост (EUSE) и Глобалната мрежа 
за бизнеса и хората с увреждания на Международната организация на труда (МОТ) служат 
като наблюдатели. 

  Представителите на мрежата Ана Жувиньо и Антонио Алваро запознаха 
председателя на НФРИ и Е.Негулова, управител на специализирано предприятие НИКЕ АД, 
член на федерацията с целите на мрежата D-WISE – да се анализира сектора на 
социалната икономика и съществуващите модели на заетост за хора с увреждания в 
социалната икономика и тяхното привеждане в съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания (UN CRPD), да се проучат потребностите на политиката, да 
бъдат предоставени  препоръки за вземащите 
решения, да се допринесе за Програмата на 
ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и 
Целите за устойчиво развитие. 

  От своя страна председателя на НФРИ 
представи модела на заетост за хора с 
увреждания в България и потребностите и 

https://disabilityhub.eu/
https://disabilityhub.eu/
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дейностите на специализираните предприятия. 

   На място бяха посетени две специализирани предприятия – Лозана ЕАД, София и 
Стопански дейности КЦМ ООД, Пловдив. Ив.Пискова, управител на Стопански дейности 
КЦМ и Ат.Атанасов, зам.управител на Лозана запознаха гостите със спецификата на  
производствените дейности и проблемите пред тях в условията на COVID 19. 

  

 

Партньорство с академични среди, неправителствени организации и социални 
предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в Испания 

 
 

  Представители на специализирани предприятия взеха участия в организираните от 
НФРИ партньорства с академични среди, неправителствени организации и социални 
предприятия в периода 24-28 март 
2022 г. в гр.Мурсия и гр.Картахена в 
Испания. 

 
  На 24 и 25 март 2022 г. 
екипът по проект CSR in 4.0  
/https://csr-project.eu/  Е.Тодорова и 
Сл.Славков взеха участие в 
партньорската среща по проекта 
съвместно с експерти от Стопанска 
академия „Д.А.Ценов”, Католическия 
университет в Мурсия, Испания, 
Университета в Ниш, Сърбия и 
Акредитационния съвет на 

https://csr-project.eu/?fbclid=IwAR1FRFM13P-4cUC1azdX4xrIkw6LwIOllZwR5Jb1RY4nkR0KK70HwlrueOQ
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предприемачески ангажираните университети, Мюнстер, Германия, за изпълнение на 
стратегията "Адаптиране на стратегията за социална отговорност към индустрията 4.0". 
 
  Съпътстваща работна среща „Повишаване на привлекателността на работата в 
социалната и солидарна икономика успоредно с бизнес целите” се проведе на 25 и 26 март 
2022 г. в гр.Мурсия, Испания в залата на хотел Cetina. Участие в срещата взеха 
представители на специализирани предприятия от „Стопански дейности КЦМ” ООД, 
Пловдив, „Мальовица” ЕООД, Самоков, „Мир И” ЕООД, Етрополе, „Тера Суап” ЕООД, 
Враца, „Нике Груп” ООД, Годеч, „Велдия Дизайн” ЕООД, София и „Вапцаров” АД, Карлово и 
изследователи от партньорството по проект Адаптиране на стратегията за социална 
отговорност към индустрията 4.0". 
  По време на работната среща представителите от федерацията представиха 
дейността на представляваните от тях дружества, включиха се в дебата по подготвените от 
партньорството по проект CSR in 4.0  материали по КСО (корпоративна социална 
отговорност). 
 
  На 28.03.22 г. в гр.Картахена, Мурсия се проведе обмяна на опит между социални 
предприятия. Беше представен опитът на индустриална пералня ILUNION 
https://www.ilunionlavanderia.com/en/lavanderia-en-murcia-cartagena към Фондация ОNСЕ 
които предлагат интегрирано решение за пране, даващо достъп до работа на хора от 
уязвими групи. 
  Пералнята работи повече от 30 години с основните хотелски и болнични вериги в 
Испания и разполага с широко портфолио от услуги, което им позволява да предлагат на 
своите клиенти индивидуални решения. 
  Тези услуги включват промишлено пране, почистване и отдаване под наем на килими, 
продажба на текстил, работно облекло, продажба на аксесоари за хотели, камериерки и 
домакински услуги. 80% от персонала са хора с различен вид увреждания. 
 
 
  В рамките на 
обмяната на опит 
участниците се запознаха с 
операциите на 
производствения процес в 
пералнята. Беше споделен 
испанския опит за подкрепа 
на предприятията от 
групата ОNСЕ,   чрез 
частна лотария 
управлявана от Фондация 
ОNСЕ. Беше направено и 
представяне на дейността 
на българската делегация 
от специализирани 
предприятия, членове на 
НФРИ. 
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МТСП отправи покана за предложения в изготвянето на Плана за дейстие по социална 
икономика 2022-2022 г. 

 

  НФРИ участва с предложения в изготвянето на проект на План за действие по 
социална икономика 2022-2023 г. В документа са заложени дейности в подкрепа  развитието 
и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България. В 
Плана са включени действия, които ще насочат 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. 

  Планът включва и проучвания за състоянието на сектора на социалната икономика и 
влиянието му върху заетостта на лицата от уязвимите групите, съобразно Закона за 
предприятията на социалната и солидарна икономика. Проучванията ще обхванат 
потреблението и инвестициите в социалното предприемачество, както и обема на 
социалните инвестиции в национален мащаб. 

 
 

Начало на съвместна работа за решаване проблемите на хората с увреждания в 
областта на медицинската експертиза  

 
Към Министерството на 

здравеопазването (МЗ) ще бъде създадена 
работна група за предприемане на 
конкретни действия по проблемите на 
хората с увреждания по различните казуси с 
експертните решения на ТЕЛК. Решението 
беше взето след проведената работна 
среща между министъра на 
здравеопазването проф. Асена Сербезова, 
заместник министрите доц. д-р Любомир Бакаливанов и д-р Петър Грибнев, и членове на 
национално представителните организации на и за хората с увреждания на 20.01.2022 г.  

В работната група ще бъдат включени експерти от министерствата на 
здравеопазването, на труда и социалната политика, на транспорта и съобщенията, НЗОК, 
ТЕЛК, НЕЛК и представители на национално представителните организации на и за хората 
с увреждания, сред които беше и председателя на НФРИ Е.Тодорова. 

 По време на срещата бяха обсъдени промените в Закона за хората с увреждания, 
които влизат в сила от 2022 година. Те предвиждат дейностите по предоставяне и 
заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските 
изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към НЗОК.  
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МЗ е отворено към всички предложения, които ще подкрепят по-доброто бъдеще на 
хората с увреждания, посочи министърът на здравеопазването. „По тази причина чрез 
сформирането на работната група ще чуем повече мнения, а тези от тях, около които се 
обединим, че са градивни, следва да изведем до работещи решения. Целта е и в тази 
област да станем една по-европейска държава, грижеща се за своите граждани с 
увреждания”, каза проф. Асена Сербезова. 

 

 

Онлайн среща за участие на специализирани предприятия с проектни предложения 
към Агенцията за хората с увреждания 

 

  На 24 февруари 2022 г. НФРИ взе участие в организираната от Агенцията за хора с 

увреждания онлайн среща за специализирани предприятия с интерес от участие в 

конкурсите на АХУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С цел успешно участие в конкурсите на АХУ, агенцията организира онлайн семинар 

като направи разяснения на основните моменти в конкурсната документация. Основен 

акцент беше попълването на формулярите за участие за социални и инвестиционни проекти 

и обичайните грешки, които се допускат от участниците. Отново бяха припомнени 

критериите на които трябва да отговарят проектите и ограниченията за участие вконкурсите. 

Бяха поставени различни въпроси на които участниците получиха отговори. 
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Работна среща между НФРИ и представители на Факултета по педагокига към 
Софийския университет „Св.Климент Охридски”, София 

 

  На 01.03.2022 г. се проведе онлайн среща с председателя на НФРИ и представители 

на Факултета по педагогика към Софийския университет „Св.Климент Охридски”, София, 

катедра „Социална работа”. Бяха обменени идеи за бъдещо сътрудничество с Кариерния 

център към университета. Беше обсъдено сключването на рамково споразумение и сфери 

на сътрудничество. 

 

Стартира Първата панаирна академия в България 
 
 

  На 31 март 2022 г. стартира  Първата Панаирна Академия в България, чиято цел е да 

подпомогне целия панаирен сектор. 

  Академията е част от Balkan Fair Online и e онлайн платформа, в която е събрана 

информацията, от която може да има нужда всяка фирма, участваща в панаири - физически 

и онлайн. В лесни модули е показано какви действия да има една фирма изложител, преди 

панаир, по време на панаир и след панаир. 

  Идеята за създаването на платформата е в резултат от видимите проблеми от години 

в панаирния сектор - не добра подготовка на по-голямата част от изложителите, по време 

на панаири. Тези проблеми водят до намаляване на посетителите и пропускане на ползи от 

изложителите. Много често изложителите търсят проблем не в себе си, а в организаторите 

на изложения в България. Това води до спад на броя изложители, но не и до решение на 

проблема, а именно в подготовката. 

  Всички модули и съвети в академията са от хора участвали успешно, като изложители 

в панаири и изложения, в България и по света. В началната фаза на Академията, достъп ще 

получат изложители участвали в онлайн панаири на Balkan Fair Online, но всички те ще 

получат и знания как да имат успехи във всички физически изложения в България. 

  Главната цел на Balkan Fair Online е да подпомогне панаирния сектор, да го съхрани и 

подобри. 

 

 



   СССтттррр...   888                                                                                          
       

 

24-та годишна конференция на MFC 

ИНВЕСТИРАНЕТО В МИКРОФИНАНСИРАНЕ  
 

 

  В периода 29–30 юни 2022 г. в Истанбул, Турция ще се проведе конференция на MFC 

за микрофинансиране. Събитието ще се съсредоточи върху инвестиционната среда и 

възможностите за микрофинансиране, важни актуализации в сектора и най-новите подходи 

към зелено финансиране, технологични предизвикателства и финансово включване на 

бежанци и мигранти. 

  През последното десетилетие конференцията MFC се превърна в динамична 

платформа за иницииране и изграждане на взаимоотношения между участниците и техните 

институции. В конференцията участват повече от 500 делегати от 40+ страни по 

света. Участниците включват практикуващи микрофинансиране, политици, експерти, 

инвеститори, ИТ доставчици, донори, ентусиасти в областта на социалните финанси и др. 

  Конференцията ще проследи новите възможности за инвестиции и ключовите 

прогнози за това как секторът ще се развие след постпандемичните, технологични, зелени и 

други предизвикателства. 

  За повече информация и включване в конференцията последвайте връзката: 

·         LinkedIn:  https://bit.ly/36HwATd 

         Facebook: https://bit.ly/3L8zIXc 

         Twitter:  https://bit.ly/36IZDGh 

         Website announcement: https://mfc.org.pl/conference22/ 

         Conference website: www.mfc2022.org 

 

 

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fbit.ly*2F36HwATd&data=04*7C01*7Cagnieszka*40mfc.org.pl*7C04a4324586d84376d0ea08da0d8b71d2*7C2c952e5495b44fe2ac39cd0435fa233a*7C0*7C0*7C637837189813764350*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=x1NNuoV2LofyWgrwkzwkrGDYSXwIOBy3N8B3X7MdG7k*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!DOxrgLBm!TZreT-UfJBX_9MH371_ZZRhgrpFcxpn02b6Vxkj1qnyze2OIRviTZ_xmCVkBbjVmW13K85vZtH1CHQY$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fwww.facebook.com*2FEuropeanMicrofinancePlatform&data=04*7C01*7Cagnieszka*40mfc.org.pl*7C04a4324586d84376d0ea08da0d8b71d2*7C2c952e5495b44fe2ac39cd0435fa233a*7C0*7C0*7C637837189813764350*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=HEsnrfqaGmzvS7WtuSwG3IAd9dXWAB6c8wMmI64hdF4*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!DOxrgLBm!TZreT-UfJBX_9MH371_ZZRhgrpFcxpn02b6Vxkj1qnyze2OIRviTZ_xmCVkBbjVmW13K85vZ1LAnktM$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fbit.ly*2F3L8zIXc&data=04*7C01*7Cagnieszka*40mfc.org.pl*7C04a4324586d84376d0ea08da0d8b71d2*7C2c952e5495b44fe2ac39cd0435fa233a*7C0*7C0*7C637837189813764350*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=yCXMeaekT2brWuInwhPHV9xEBvue5N8Sm6sEOOwca6s*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!DOxrgLBm!TZreT-UfJBX_9MH371_ZZRhgrpFcxpn02b6Vxkj1qnyze2OIRviTZ_xmCVkBbjVmW13K85vZY8DeeAw$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fbit.ly*2F36IZDGh&data=04*7C01*7Cagnieszka*40mfc.org.pl*7C04a4324586d84376d0ea08da0d8b71d2*7C2c952e5495b44fe2ac39cd0435fa233a*7C0*7C0*7C637837189813764350*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=YEVbQRzyHhz4haHvTiHFlgkqIHtXQAGugHg5X2klLms*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!DOxrgLBm!TZreT-UfJBX_9MH371_ZZRhgrpFcxpn02b6Vxkj1qnyze2OIRviTZ_xmCVkBbjVmW13K85vZpkLVmj4$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fwww.e-mfp.eu*2Fnews-and-events*2Fapplypostulezpostular-european-microfinance-award-2022&data=04*7C01*7Cagnieszka*40mfc.org.pl*7C04a4324586d84376d0ea08da0d8b71d2*7C2c952e5495b44fe2ac39cd0435fa233a*7C0*7C0*7C637837189813764350*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=ZrCdBH27WQyOBtxH*2BlmhbjbMBGLMiL4YtUAHGGYLsOE*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!DOxrgLBm!TZreT-UfJBX_9MH371_ZZRhgrpFcxpn02b6Vxkj1qnyze2OIRviTZ_xmCVkBbjVmW13K85vZhduaPbk$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fmfc.org.pl*2Fconference22*2F&data=04*7C01*7Cagnieszka*40mfc.org.pl*7C04a4324586d84376d0ea08da0d8b71d2*7C2c952e5495b44fe2ac39cd0435fa233a*7C0*7C0*7C637837189813764350*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=dwpooFGLkBtNCLfi6nlZJzRF0b*2BuQqxcW6KLP1GureU*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!DOxrgLBm!TZreT-UfJBX_9MH371_ZZRhgrpFcxpn02b6Vxkj1qnyze2OIRviTZ_xmCVkBbjVmW13K85vZQdgp8FQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http*3A*2F*2Fwww.mfc2022.org*2F&data=04*7C01*7Cagnieszka*40mfc.org.pl*7C04a4324586d84376d0ea08da0d8b71d2*7C2c952e5495b44fe2ac39cd0435fa233a*7C0*7C0*7C637837189813764350*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=l3OdS0Ll08ker4js1xgq52obEvHH2Z0B*2BFXAmtfp5EM*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!DOxrgLBm!TZreT-UfJBX_9MH371_ZZRhgrpFcxpn02b6Vxkj1qnyze2OIRviTZ_xmCVkBbjVmW13K85vZ1eNl8FY$
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Фонд „Социална закрила" ще финансира проекти за модернизиране на социални 
услуги 

 

  Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика 

набира за финансиране проектни предложения на общини и частни доставчици за 

модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа на дейността на 

социални предприятия. 

Проектите ще се финансират в две направления.  

По Компонент 1 краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 31.03.2022 г. 

 

Фонд „Социална закрила” ще финансира предложения за придобиване на 

дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база за предоставяне на 

социални услуги, както и за изграждане на нова или за реконструкция и модернизация 

на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги. За 

финансиране на проекти по това направление ще бъдат осигурени общо 800 000 лв. 

Проектни предложения ще бъдат класирани и одобрени до 30 април 2022 г. 

  

По Компонент 2 краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 30.04.2022 г. 

  Фонд „Социална закрила“ ще осигурява средства за подкрепа за 

осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на 

социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия. Одобрените 

предложения ще бъдат финансиране с общо до 50 000 лв. Проектите ще бъдат одобрени и 

класирани до 31 май 2022 г. 

  Обявлението и документите за кандидатстване може да изтеглите от прикачения 

файл. 
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Отворени проекти за кандидатстване към АХУ 

 
 До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за 

осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за 
лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще се 
финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни 
места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в 
трудоспособна възраст. Средствата се отпускат от Агенцията за хората с 
увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с 
увреждания. За професионално обучение на един служител с увреждания 
работодателите могат да получат по 1000 лв. 

  Документи могат да се подават до 18 април в АХУ чрез лицензиран пощенски 
оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg. 

 По друга програма АХУ ще отпуска до 20 000 лв. на хора с увреждания за 
стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. С тези средства те ще 
могат да финансират инвестиционните си разходи, строително-ремонтни 
работи, оборудването на работните места, обучението на персонала и 
собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов 
капитал. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност 
и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. 
Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 21 март. 

 АХУ обяви конкурс и за финансиране на проекти със социална и стопанска 
насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни 
увреждания в специализирана работна среда. Могат да кандидатстват 
предприятия и кооперации, които имат поне една пълна финансова отчетна 
година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие.  

- 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. Максималният размер на субсидията е 40 000 лв. Крайният 
срок за кандидатстване е до 31 март.  

- Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши 
конкурентоспособността на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с трайни увреждания чрез технологично 
обновяване на машините и съоръженията, въвеждане на нови 
технологии и преоборудване на съществуващи и разкриване на нови 
работни места за хора с трайни увреждания. За финансиране на такива 
предложения АХУ отпуска до 80 000 лв. Документи се подават до 11 
април. 
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 Агенцията за хора с увреждания ще финансиране и проекти за създаване на 
Центрове за защитена заетост. В него могат да участват специализирани 
предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и 
всяка организация на хора с увреждания, регистрирана по действащото 
законодателство. Всеки Център за защитена заетост трябва да осигурява условия 
за създаване на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни 
увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални 
подкрепящи услуги. Максималният размер на отпуснатите средства за едно 
проектно предложение е до 618 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 26 
април. 

 АХУ набира и проектни предложения за изграждане на достъпна архитектурна среда 
на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания. По тази програма 
могат да кандидатстват държавни, общински, стопански и неправителствени 
организации, които притежават или стопанисват обектите. Агенцията ще отпуска 
средства и за предложения за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. 

  Повече подробности може да видите на интернет страницата на Агенцията за 
хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/ . 
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https://ahu.mlsp.government.bg/home/

