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ПОКАНА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на НФРИ на 27.06.2022 г. от 15.30 ч. в
конферентната зала на Мидалидаре хотел и Спа, с. Могилово, Община Чирпан, област
Стара Загора, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НФРИ през 2021 г.
Докл.: председателя на УС
2. Отчет за дейността на Контролния съвет на НФРИ през 2021 г.
Докл.: председателя на КС
3. Годишен финансов отчет на НФРИ за 2021 г. Приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите на НФРИ за 2021 г.
Докл.: председателя на УС
4. Промяна наименованието на сдружението.
Докл.: председателя на УС
5. Промяна адреса на сдружението.
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Докл.: председателя на УС

6. Приемане на Нов Устав на сдружението.
Докл.: председателя на УС
7. Програма за дейността на НФРИ през 2022 г.
Докл.: председателя на УС

8. Приемане на бюджет на НФРИ за 2022 г.
Докл.: председателя на УС
9. Приемане на решения на Общото събрание.
Докл.: председателя на комисията по предложенията

10. Избор на ръководни органи на сдружението.
Докл.: председателя на комисията по избора

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, палата
11, се проведе Десетото юбилейно издание на
Европейския форум на субектите на социалната
и солидарна икономика. Събитието се
организира от Министерството на труда и
социалната политика, НС на ТПК и организационен комитет в който участва Националната
федерация на работодателите на инвалиди.
Десетото издание
на Европейския форум
на
субектите
на
социалната
и
солидарната икономика,
под
наслов
„Справедлива,
адекватна
и
трансформираща
икономика“, се откри в
Международния панаир
в
Пловдив
от
вицепрезидента
на
Република
България
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Илияна Йотова. Гост беше еврокомисаря
по работни места и социална права г-н
Никола Шмит. Той акцентира върху ролята
на социалната икономика и социалните
предприятия за осъществяване на плавен
демографски и екологичен преход в
условията
на
цифровизация
на
икономиката. „Преминахме през ковид
кризата, в която стана ясно колко важна е
социалната отговорност. Сега отново сме
в криза, защото има война в Европа.
Социалната икономика и социалните
предприятия
имат
възможност
да
помогнат на бежанците да им осигурят
жилища, работа“, каза той. Никола Шмит
подчерта, че кооперативите и социалните
предприятия могат да са значим фактор
за
насърчаване
на
цифровата
трансформация.
В проведената кръгла маса на
високо равнище „Справедлива, адекватна
и трансформираща социална икономика“
участваха представители на Европейската
комисия
и
държавни
институции,
международни
експерти,
бизнес,
неправителствени организации, местни
власт, омбудсмана Диана Ковачева.
В рамките на събитието бяха
дискутирани
теми
за
ролята
на
социалната икономика за постигане на
устойчив и включващ икономически и
социален растеж. Участие в тях взеха
представители на български и европейски
институции, специалисти от научни
институции,
неправителствени
организации
и
представители
на
конвенционалния бизнес. Темата за
социалната икономика в контекста на
Европейския план за социална икономика
беше част от дискутираните въпроси,
както и финансирането на социалното
предприемачество
през
следващия
програмен период 2021-2027 г. по
Програма
„Развитие
на
човешките
ресурси“ и Плана за възстановяване и
устойчивост на България, които бяха
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представени от зам.-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев.
По време на Церемонията по
връчване на традиционната награда за
заслуги за развитието на европейското
социално предприемачество „Стилиян
Баласопулов“, председателят на НФРИ,
Елка Тодорова получи признание за
дългогодишните
и
последователни
заслуги за развитието на европейското
социално предприемачество.
Тя бе и говорител на експертния
дискусионен форум на 21 юни 2022 г.
„Социална
политика,
корпоративна
социална отговорност и приноса на ТПК за
развитие на социалната икономика в
България“. В изказването си председателят на НФРИ представи модела на предприятията
от социалната и солидарна икономика като възможност за устойчиво регионално развитие и
трудова интеграция на хората с увреждания.
В Изложението на продукти и услуги на субектите на социалната и солидарна
икономика в рамките на Европейския форум се включиха над 100 социални предприятия,
кооперации и неправителствени организации от страната и чужбина, включително и
членове на НФРИ.
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В рамките на Европейския форум за поредна година нашите членове имаха
възможност да представят своята дейност.
участници от НФРИ в Изложението на стоки и услуги:
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Награда от зам.-министъра на труда и социалната политика Жулиета Върлякова, за
иновативен продукт на Десетия юбилеен Европейския форум на субектите на социалната и
солидарната икономика, получиха членовете на федерацията „Авис” ЕООД, Бузовград и
„Лозана” ЕАД, София.

Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно
и регионално ниво
През есента на 2022 г. предстои
стартирането
на
нова
операция
за
насърчаване на социалната икономика на
местно и регионално ниво, която ще бъде с
бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи
ръководителят на Управляващия орган на
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките ресурси“ Цветан Спасов по време
на дискусионен форум на тема „Дигитална
трансформация и социални иновации.
Национални и европейски измерения и
перспективи в социалната и солидарна икономика и приноса на гражданското общество“.
Дискусията бе част от програмата на Десетия юбилеен форум на субектите на социалната
и солидарна икономика, който се провежда в Международен панаир-Пловдив от 20 до 23
юни.
Очаква се критериите на операцията да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение
на 22 юни. Мярката ще бъде сред първите отворени за кандидатстване операции по
Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г. Подкрепа по
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операцията ще получат дейности, свързани със субсидирана заетост, обучения и
квалификация на служителите в социалните предприятия.
„Хората с увреждания и уязвимите граждани са потенциал, който трябва да
развиваме и да се опитаме да ангажираме в дългосрочни работни места. Трябва да
насочим усилия към адаптиране на работните места към нуждите на хората с
увреждания“, коментира Цветан Спасов. Той уточни, че в новия програмен период 20212027 г. Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще има специален приоритет с бюджет
от 20 млн. лв., с който ще бъде подкрепено развитието на социалните иновации. По
приоритета ще бъдат финансирани дейности, свързани с разработването на модели,
които да бъдат апробирани в сферата на социалната икономика или социалните
взаимоотношения на пазара на труда.
Ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР припомни, че МТСП е
разработило проект по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 26
млн. лв., който е свързан със социалната и солидарна икономика. По него ще бъдат
създадени фокус точки в 6-те региона на планиране. Фокус точките ще разполагат с
изложбени площи с постоянни експозиции, в които местните социални предприятия ще
имат възможност да излагат продукцията си. Този проект е насочен към дигитализацията
на социалните предприятия и има за цел да подобри видимостта им. Със средства от
проекта ще бъде създадена и онлайн платформа, с която ще бъде подобрена
конкурентоспособността на социалните предприятия и ще бъдат увеличени продажбите на
продуктите им.
Друга възможност за развитието на социалната и солидарна икономика в България
е програмата ALMA, която предвижда хора с увреждания от България да стажуват в чужди
предприятия, след това да се върнат и да работят в предприятия в страната,
трансферирайки знания.

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.
Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 20222023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са
заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната
икономика и социалното предприемачество в България.
Планът предвижда създаването на мрежа от фокус-точки на регионална ниво за
подкрепа на социалната и солидарна икономика, включително за предоставяне
целенасочена подкрепа за дигитализация на процесите на социалните предприятия. В
допълнение, са предвидени инвестиции за изграждане и развитие на дигитална
платформа, която по своята същност представлява нов модел за намиране на адекватни
решения за разширяване на пазарите и пласмент на продукцията на субектите на
социалната и солидарна икономика.
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В Плана са включени и дейности, които ще насочат вниманието на потребителите
към марката „Продукт на социално предприятие”. Целта е да бъде изграден бранд, който
да промотира социалната и солидарна икономика.
Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование,
обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.

Ръководства в областта на социалните иновации
ГД „Трудова заетост и социални въпроси“ към
Европейската комисия публикува две допълващи се
ръководства в областта на социалните иновации.
Проектите за социални иновации имат за цел да
предоставят иновативни решения на днешните
обществени предизвикателства. Европейският социален
фонд+ (ЕСФ+) предоставя правилните инструменти за
разработване на тези решения в областта на заетостта,
образованието, уменията и социалното включване.
Двете ръководства имат за цел да помогнат както на
държавите-членки, така и на заинтересованите страни да подкрепят и развиват социални
иновации в рамките на ЕСФ+ (независимо дали става дума за споделени, или директни
процеси на управление).
Практическото ръководство за организатори на проекти за социално
експериментиране предоставя солидно разбиране за социалното експериментиране и
дава практически и прагматични съвети за разработване на проекти. Оформено от поуките,
извлечени от предишни проекти за социални експерименти, финансирани чрез програмата
за заетост и социални иновации (EaSI), както и литература за практики в областта на
социалните иновации, ръководството включва различни примери за използвани
инструменти, модели и методи. Разработено чрез съвместно създаване и прилагане на
ориентиран към потребителя подход, често използван в социалните иновации,
ръководството също така демонстрира стойността на мисленето „peer-to-peer”: то адресира
точно нуждите и разпитите на настоящи и бъдещи практикуващи. Ръководството е
предназначено предимно за заинтересовани страни, ангажирани в проекти за социални
експерименти в рамките на направлението EaSI на ESF+, но ще бъде полезно за много
други практикуващи социални иновации.
Наборът от инструменти за разширяване на социалните иновации разглежда
социалните иновации от гледна точка на разширяване на тези иновации, които са доказали
своята ефективност. Той очертава седемте стъпки за стратегическо използване на ЕСФ+.
Той е предназначен по-специално за органите на държавите-членки, участващи в
разработването и прилагането на програми по ЕСФ+, но може да бъде вдъхновение за
други заинтересовани страни. Наборът от инструменти е вдъхновен от редица европейски и
други изследователски проекти, практически опит, достиженията на правото на ЕС в
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областта на политиката на ЕС и диалог в рамките на Общността на практиките на ЕСФ
относно социалните иновации, включващ голямо разнообразие от заинтересовани страни
по ЕСФ.
И двете ръководства ще преведат читателите през целия процес на социални
иновации: от идентифициране на социални предизвикателства до разработване на
иновативни решения, до демонстриране на техния потенциал и накрая да помогнат за
разгръщането на най-убедителните модели в по-голям мащаб.
Свързани връзки:





EaSI: практическо ръководство за организатори на проекти за социално
експериментиране
ESF+: Инструментариум за разширяване на социалните иновации
Покани за предложения – Заетост, социални въпроси и приобщаване – Европейска
комисия…
Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.
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 съгласно Глава трета. ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА
НАСОЧЕНОСТ на 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 /.
1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.
2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 04.07.2022 г.
3. Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg
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Допълнителна информация:
Исканата сума за едно проектно предложение по т. 1 трябва да е съобразена с
обстоятелствата в чл.10 от Методиката.
Посоченият размер на исканата субсидия по т. 1 може да се увеличава при спазване
изискванията на чл. 32 от Методиката.
Конкурсната
документация
можете
да
намерите
на
страница https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84 /, рубрика: Проекти /
Работодатели по чл. 49 от ЗХУ.

Интернет
програми,

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка
подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие
/приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в
деловодството на АХУ по един от следните начини:
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.2.
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с
куриер на посочения в 4.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със
същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.2.
3. По електронен път на посочения електронен адрес на АХУ, съгласно т.2.
Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на
Закона
за
електронния
документ
и
електронните
удостоверителни
услугиahu_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.
Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73, лице за контакт: Жасмина
Петкова – главен експерт.
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Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Краен срок за кандидатстване: 27.07.2022 г.
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания за
набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна
жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания.
По Компонент 1 на програмата ще се финансират проекти за достъпна жилищна
среда чрез изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които
улесняват придвижването на хората с увреждания. МТСП ще отпуска до 100 000 лв. за
всяко одобрено проектно предложение. В случаите, когато тяхната стойност е по-висока,
кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението на допустимите дейности.
По програмата могат да кандидатстват собственици на жилища с трайни увреждания,
които се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
Допустими кандидати са и сдружения на собствениците в етажната собственост в
многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с
инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
Одобрените проекти по компонент „Лична мобилност“ ще се финансират с до 8000 лв.
Средствата се отпускат за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания и
монтиране на помощно съоръжение за качване и сваляне на инвалидна количка. За пръв
път по програмата МТСП ще финансира закупуване на лек автомобил, приспособен за
шофьори с трайни увреждания. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски
курс.
Право да кандидатстват по Компонент „Лична мобилност“ имат хора с трайни
увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на
медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.
През миналата година по програмата са финансирани 131 проекта в 36 общини. С
тяхното изпълнение е създадена достъпна жилищна среда за близо 200 души с
увреждания. Отпуснати са и средства за преустройството на 5 коли за шофьори с
увреждания.
Общият бюджет на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност за 2022 г. е 2,5 млн. лв. Средствата са увеличени с 500 000 лв. в сравнение с
миналата година.
Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата
компонента може да се намери на линка https://www.mlsp.government.bg/natsionalnaprograma-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1.
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