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Десето юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и
солидарна икономика
В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив ще се проведе
Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и
солидарна икономика.
Участие във Форума ще вземе и г-н Никола Шмит, комисар в областта на работните
места и социалните права.
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По време на събитието ще бъдат дискутирани теми, свързани с мястото и ролята на
социалната икономика за повишаване икономическата устойчивост и конкурентоспособност
на българската икономика, и в контекста на европейската перспектива.
Темата за социалната икономика в контекста на Европейския план за социална
икономика ще бъде част от дискутираните въпроси, както и финансиране на социалното
предприемачество през следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие
на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост на България.
Предвижда се на Форума да се направи директна среща между компании и
предприятия от реалния сектор и социалните предприятия, за да се създадат възможности
за обмяна на идеи как могат взаимно да са си полезни двете страни, включително и
финансово.
В рамките на Европейския форум за поредна година субектите на социалната и
солидарна икономика ще имат възможност да представят своята дейност (щанд и/или
работилница) в палата № 11, ще бъдат създадени възможности за неформален обмен на
мнения
и
работа
в
мрежа.
Като успоредно събитие на форума на 20 юни 2022 г. ще се проведе на
международна конференция/дискусионен на тема: „Справедлива, адекватна и
трансформираща социална икономика“, на която ще бъдат обсъждани важни теми за
развитието на социалната икономика в европейски и национален контекст.
Откриването на форума ще бъде на 20 юни 2022 г., които ще се проведе в
периода 20-23 юни 2022 г.
Каним членовете на федерацията за участие, както в изложението в палата № 11,
така
и
в
предвидените дискусионни форуми и кръгли маси в рамките на Форума, който
ще се проведе в периода 20.06.-23.06.2022 г.
При
проявен
интерес
е
необходимо
да
заявите
участие
в
изложението (щанд и/или работилница) в срок до 23.05.2022 г. на nfrisofia@abv.bg като
посочите необходимата Ви изложбена площ (в кв.м.) за представяне на Вашите продукти
и/или услуги, както и координати за връзка (наименование на юридическото лице, лице за
контакт, телефон за връзка и електронна поща).
По възможност може да изпратите кратък видео материал и/или презентация за
Вашата дейност и/или добри практики, с цел популяризиране преди и по време на
събитието.
За допълнителни въпроси и уточнения, можете да се обръщате към Камелия Иванова
тел: 02 986 53 00, експерт подкрепена заетост в НФРИ.
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Кръгла маса „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и
помощните средства”
На 19 април т. г. в зала 1 на сградата на Народното събрание се състоя кръгла маса
на тема „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства”
под егидата на председателя на 47-о НС Никола Минчев, организирана от национално
представителните организации на и за хората с увреждания (НПОХУ). Сред присъстващите
бяха проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България; доц. д-р Любомир
Бакаливанов заместник министър и експерти от МЗ; Владимир Афенлиев, директор на
дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни
средства” към Национална здравна осигурителна каса; Даниела Попова, началник отдел
„Договаряне на помощни средства за хора с увреждания” към НЗОК; зам. министър Лазар
Лазаров; Елеонора Пачеджиева, директор на дирекция „Политика за хората с увреждания,
равни възможности и социални помощи”, Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на
хората с увреждания”; доц. д-р Антон Тонев, д. м. председател и проф. д-р Асен Балтов,
член на комисията по здравеопазването; Искрен Арабаджиев, председател; Деница Сачева,
зам. председател; Елисавета Белобрадова, зам. председател и Георги Георгиев, член на
комисията по труда, социалната и демографската политика; а също и представители на
комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество;
комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите; комисията
за защита от дискриминация; представители на национално представителните организации
на и за хора с увреждания.
В своето приветствие към участниците председателят на Народното събрание г-н
Никола Мирчев подчерта, че това са проблеми, които не търпят отлагане и които са
изключително важни за осигуряване на по-добра грижа и качество на живот на хората с
увреждания в България, като изрази изрази увереност, че при дискусията ще се намерят
най-верните решения и правилния път за това хората с увреждания в страната да получат
нужните им медицински изделия и помощни средства.
По време на дискусиите беше изказана позиция, че в НЗОК няма специалисти с нужните
технически познания. „Не може да бъдат смесвани категории изделия и да бъдат
разпределяни между хората според тяхната възраст. Притеснява ме тази
некомпетентност!”, каза още инж. Бончо Пеев, който повече от 30 години обслужва хора с
увреждания. Според него е абсурдно НЗОК да се справи със задачата до 1 юли 2022 г. От
своя страна доц. Борислав Иванов предложи различен поглед по темата за инвалидните
колички. Тези медицински изделия не са търговски продукти, а са част от медицинската
услуга, тъй като са етап от рехабилитацията. Предвижда се от 1 юли предоставянето и
заплащането на медицинските изделия, приспособленията, съоръженията и помощните
средства да премине от Агенцията за социално подпомагане изцяло към Националната
здравна каса.
Още по-сериозен е проблемът с липсата на система за индивидуална оценка. А това
е от съществено значение за всеки, нуждаещ се от подобно помощно средство, защото то и
качеството му определят начина на живот на човека. Чрез него той може да живее
нормално, да работи, да се социализира. Това се случва обаче, когато инвалидната количка
е съобразена изцяло с личността, която я ползва и нейните потребности.
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Притеснения има и за електронното подаване на документите, което ще откаже найвече възрастните хора, както и непроменените списъци с вида на помощните средства и на
лимитите за тях.
Представителят на НЗОК Владимир Афенлиев призна, че все още има неизяснени
неща, но институцията ще се справи и на 1 юли процесът стартира. „Процесът не е лесен,
но ние положихме наистина неимоверни усилия. Искам да кажа, че електронното подаване
на документите ще става чрез комисиите НЕЛК и ТЕЛК. така че хората трябва да са
спокойни”. Той информира още, че НЗОК ще тества целия процес на 7 и 8 май 2022 г., за да
видят как работи.
Депутати от различни парламентарни групи, сред които и председателите на
парламентарните комисии по здравеопазване и по социална политика доц. Антон Тонев и
Искрен Арабаджиев, изслушаха дискусията и в края подчертаха, че ще положат усилия
нещата да се променят: „Няма да позволим да не се случва нищо. Ще следим процесите
отблизо и ще наблюдаваме работата на междуведомствената комисия.
Омбудсманът Диана Ковачева отбеляза, че трябва да се подготви договарянето на
стойността, до която НЗОК ще плаща медицинските изделия. „Трябва да се предвидят
механизми за ефективен контрол върху качеството на медицинските изделия, все още не е
изяснен и въпросът с експлоатационните срокове на медицинските изделия, остава
нерешен”, посочи тя. Ковачева констатира, че все още не е изяснен въпросът с
експлоатационните срокове на медицинските изделия; нерешен е и проблемът с
механизмите, по които ще се актуализират списъците с тях и добави, че е сезирала
министъра на здравеопазването, както и парламентарните комисии по здравеопазване и по
труда и социалната политика във връзка с изтеклите решения на ТЕЛК след прекратяване
на извънредната епидемична обстановка: „Много хора с ТЕЛК решения остават без права,
защото решенията на ТЕЛК, които изтичат до 31 март, са продължел с три месеца, но
изтеклите на 1 април, са прекратени веднага и пациентите на практика остават без права.
Най-ранните дати за удължаване на решенията са през май. Ковачева препоръча да се
удължи срокът на ТЕЛК решенията с три месеца и смята, че издаването на декларации при
ТЕЛК трябва да става автоматично, за да няма подобни проблеми.

НФРИ внесе проект по програма Еразъм+
НФРИ подготви и внесе проект по програма Еразъм+.
Основната цел на проекта е да се подобрят дигиталните умения в отдалечени
райони, така че да се използват подходящи онлайн платформи в подкрепа на нуждите на
потребителите.
Проектът предвижда стимулиране на съвместната работа на страните партньори,
като се предлага кратък курс за обучение за ИКТ платформи и посрещане на социални
нужди, който да се предостави на местните хора.
Проектът ще включва подготовка и реализиране на семинари и работни срещи,
където възрастни, обучители и партньорски персонал ще споделят мнение, подходи и опит.
Тези събития ще бъдат придружени с изготвяне на документи, въз основа на обратна
връзка.
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В рамките на проекта екипът планира да постигне следните резултати:
Резюме за необходимите дигитални умения и необходимото обучение.
Съставяне на курс за обучение по партньорските страни.
Създаване на онлайн пространства за допълнително обучение и обмяна на мнения.
Организиране на съвместни семинари.
Организиране на 12 местни събития за публичност.
Организиране на съвместна заключителна конференция.

НФРИ, като член на Националния съвет на организациите на хората с
увреждания в България участва в заседание на УС на съвета
На 7 април 2022 г. на свое заседание на УС, Националният съвет на организациите
на хората с увреждания в България взе решение да участва в проект на Европейския форум
за хората с увреждания EDF по програма на Фондация СИТИ / CITI.
На заседанието бяха разгледани възможностите за финансиране на Фондация СИТИ
/ CITI и в частност укрепване на комуникацията с членове и лица; изграждане на капацитет в
европейските и международни политики и програми; изграждане на капацитет в областта на
младежкото лидерство и младежките възможности; ролята на EDF и неговите членове в
програмата.
След извършения анализ на състоянието и възможните дейности по проекта, както и
на базата на концепция на Европейския форум на хората с увреждания EDF, УС взе
решение да участва в проекта на EDF.

Участие в обучителен семинар по проект „ИНОВАЦИИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ
В ПРИРОДНИ И СЕЛСКИ РАЙОНИ – Access IT“, изпълняван по програма
Еразъм+.
На 20 април 2022 г. в Института за следдипломна квалификация при УНСС се
проведе обучителен семинар по проект „ИНОВАЦИИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В
ПРИРОДНИ И СЕЛСКИ РАЙОНИ – Access IT“, изпълняван по програма Еразъм+. Камелия
Иванова, консултант подкрепена заетост в НФРИ взе участие в семинара.
Достъпният туризъм наскоро беше поставен начело в дневния ред за устойчиво
развитие на туризма, тъй като многобройни изследователски доклади отбелязаха скока в
търсенето на достъпност.Тази тенденция се подкрепя от статистиката, свързана с
нарастващия брой хора с увреждания и застаряващото население в Европа и сред
пристигащите в европейските дестинации. Съществуващите изследвания доказват, че
хората с увреждания и други нужди от достъп, са склонни да пътуват точно толкова, колкото
хората без специфични изисквания за достъп (ONCE Foundation, 2016). Тези хора показват
голямо търсене на развлекателни дейности, базирани на природата, но дори и на добре
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оборудвани достъпни туристически дестинации, възможностите за отдих и атракциите често
са недостъпни (Доклад за икономическото въздействие и моделите на пътуване на AT в
Европа, 2014 г.). Мениджърите на туристически МСП са склонни да не са запознати с
нуждите за достъп на своите клиенти и да имат недостатъчни умения за разработване и
прилагане на иновативни, устойчиви решения, които биха могли да им помогнат да
увеличат пазарния си дял, като се възползват от възможностите, предлагани от
нарастващия пазар на достъпен туризъм. Това е особено вярно за природните и селските
райони (НРО), където възможностите за професионално развитие и обучение са ограничени
(Картографиране и проверка на изпълнението на предлаганата страна на обучението и
обучението в областта на туризма, ЕК, 2016 г.).
Елеонора Йосифова от Българската асоциация за алтернативен туризъм представи
разработения интерактивен инструмент за подкрепа на бизнеса, състоящ се от обучителни
материали и уеб-базиран инструмент за оценка на достъпността на продуктите и услугите,
предлагани от туристически предприятия.

Мерки за подкрепа, които ще продължат да действат и след края на извънредната
епидемична обстановка

Действието на мярката „60 на 40“ ще бъде удължено до 30 юни при запазване на
досегашните условия за подкрепа за запазване на работните места. През цялата 2022 г.
до 90 дни неплатен отпуск ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.
ТЕЛК решенията, чийто срок е изтекъл по време на извънредното положение или
извънредната епидемична обстановка, ще важат до 30 юни. До същата дата служебно се
удължава и срокът за изплащане на пенсиите за инвалидност по експертни решения,
които са изтекли по време на извънредното положение или извънредната епидемична
обстановка. Тези пенсии ще продължат да се получават и след 30 юни 2022 г., ако
дотогава хората са преосвидетелствани и в Националния осигурителен институт са
постъпили данни за определения нов срок на инвалидността.
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Продължава подкрепата на работодателите за запазване на заетостта до 30 юни 2022
г.
Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на
работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности до края на
първото полугодие на 2022 г. Това реши правителството с приемането на промени в
Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и
редът за тяхното изплащане.
Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през
периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време,
ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била
преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.
Фирмите, учредени преди 1 януари 2020 г., ще получат от държавата 60 на сто от
осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от
осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от
продажби през месеца, за който кандидатстват за средства, трябва да са намалели с не помалко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2019 г. При спад с не по-малко от 30%,
подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от
осигурителните вноски за сметка на работодателя.
Фирмите, учредени след 1 януари 2020 г., ще имат право на средства от 60 на сто от
осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от
осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през
месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо
средномесечните приходи за 2020 г. При намаление с не по-малко от 30%, държавата ще ги
подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски
за сметка на работодателя. Сред изискванията към работодателите е да нямат задължения
за данъци и задължителни осигурителни вноски преди 1 януари 2021 г.
Работодателите ще изплащат трудово възнаграждение на работниците и
служителите, за които са получили средства, в размер, не по-малък от размера на
осигурителния доход за октомври 2021 г.
Работодателите, кандидатстващи за изплащане на средства за май 2022 г., могат да
подават заявления до 10 юни 2022 г. За месец юни работодателите ще кандидатстват при
условията, по реда и в сроковете за май 2022 г. Финансовите средства ще се превеждат на
работодателя по банков път от Националния осигурителен институт. Информация за
условията и реда за кандидатстване ще бъде публикувана на интернет страницата на
Агенцията по заетостта и обявена в дирекции „Бюро по труда“.

екипът на НФРИ

