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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. С 3,5 МЛН. ЛВ. ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПРОЕКТИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА
РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА
НА ТРУД ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ
ПРЕЗ 2021 г. Средствата се осигуряват по Националната програма за заетост на хора
с увреждания на Министерството на труда и социалната политика.
Работодателите могат да получат до 10 000 лв. за осигуряване на достъп до
действащи или 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. За квалификация и преквалификация на един
работник с увреждане работодателите могат да получат до 1000 лв. Кандидатите могат
да подадат документи в Агенцията за хората с увреждания (АХУ) до 15 април.
По друг проект ще се осигуряват до 20 000 лв. за реализиране на проекти на
хора с увреждания, които искат да стартират 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 и
покриването на стартовия капитал. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена
трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма.
Проектни предложения трябва да бъдат изпратени до 25 февруари в Агенцията за
хората с увреждания.
АХУ ще финансира и проекти на предприятия със социална и стопанска
насоченост, чиято цел е да подобрят условията на труд. Техният фокус трябва да бъде
върху технологично обновяване на оборудването, въвеждането на нови технологии и
разкриването на нови работни места. Тези със социална насоченост могат да получат
до 40 000 лв., като крайният срок за подаване на предложенията е 19 март. За проекти
със стопанска насоченост се кандидатства до 29 март, а максималният размер на
субсидията е 80 000 лв.
Агенцията за хора с увреждания обявява и конкурс за финансиране на 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
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увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи
услуги. Одобрените кандидати ще получат до 300 000 лв. за създаване на Център за
защитена заетост. Крайният срок за подаване на проекти е 5 април.
АХУ набира и предложения за финансиране на проекти за рехабилитация и
интеграция на хора с увреждания. Те са разделени в четири компонента с размер на
субсидията от 4 000 лв. до 18 000 лв. Проектното предложение може да е с предмет
на дейност, отнасящ се до един от четирите компонента. Срокът за подаване е 24
февруари 2021 г.
Ще се финансират и проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда
на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания. Проектните
предложения ще се приемат до 4 март.
Всички документи и условия за кандидатстване по проектите могат да се намерят
на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания: https://ahu.mlsp.government.bg/home/.
II. ДО 31 МАЙ 2021 г. ВСИЧКИ ОБЩИНИ В СТРАНАТА МОГАТ ДА
КАНДИДАТСТВАТ ПО ОПЕРАЦИЯ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" НА ОП
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ". Проектите им ще се оценяват веднага
след подаването, за да няма прекъсване или забавяне при предоставянето на услугата,
съобщават от МТСП.
Бюджетът на процедурата е 85 млн. лв., а патронажна грижа ще се предоставя до
30 юни 2023 г. В момента от нея се възползват около 43 000 души в страната. Всяка
община има определен прогнозен максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ, който е съобразен с прогнозния брой нуждаещи се.
С „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА НА
ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ,
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ЗАРАДИ COVID-19. Те могат да разчитат на екипите за доставка на храни, лекарства и продукти
от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за
неотложни административни услуги.
По новата процедурата се създават възможности за адаптиране на социалните
услуги с цел превенция от заразяване с коронавирус. Общините ще могат да включат
в проектите си дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване
на персонала и потребителите, преграждане на помещения и изолиране на заразени
потребители, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и др.
III. УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ВСИЧКИ ТЕЛК И НЕЛК
РЕШЕНИЯ, КОИТО ИЗТИЧАТ НА 30 АПРИЛ. СРОКЪТ ЩЕ БЪДЕ УДЪЛЖЕН ДО
30 ЮЛИ 2021 г. Това информират от социалното министерство.
По този начин ще се избегне струпването на много хора на едно място и ще бъде
намален рискът от заразяване с COVID-19.
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Служебно се удължава срокът на издадените направления за включване в механизма
за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки.
Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат
преди 30 април, ще продължат да ползват услугата при същите условия.
От МТСП напомнят, че при вече насрочена дата за освидетелстване/
преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК, е необходимо явяване на място.
Така гражданите ще имат на разположение допълнително време, в рамките на
което да набавят необходимата им медицинска документация за освидетелстване от
лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.
IV. МЕСЕЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО
УВРЕЖДАНЕ, ПОЛУЧАВАНИ ОТ СЕМЕЙСТВА НА РОДНИНИ ИЛИ БЛИЗКИ И
ОТ ДОБРОВОЛНИ ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, ЩЕ СЕ ИЗРАВНЯТ С ТЕЗИ, КОИТО
СЕ ОТПУСКАТ НА РОДИТЕЛИТЕ И ОСИНОВИТЕЛИТЕ. Това предвиждат промени
в Закона за семейни помощи за деца, които предстоят да се гледат на първо четене в
парламента. Целта е семействата на роднини или близки и доброволните приемни
семейства да получават по-адекватна подкрепа в случай, че отглеждат дете с трайно
увреждане.
С цел равнопоставеност се предлага от размера на помощта за семейства на
роднини или близки и доброволни приемни семейства, когато настаненото дете е
с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно
намалена работоспособност, да се приспада размерът на месечните финансови
помощи по Закона за закрила на детето, ако семействата получават такива. Това са
месечните помощи за издръжка и добавката за дете с трайно увреждане.
През 2021 г. за изплащане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно
увреждане по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са
предвидени 172 млн. лв. за общо 27 000 деца средномесечно.
Съгласно Закона за държавния бюджет за 2021 г. размерът на месечната помощ за
отглеждане на дете с трайно увреждане с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена работоспособност е 930 лв. За дете с от 70 до 90 на
сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност
месечната помощ е 450 лв., а за дете с от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.

I. Както вече съобщихмe в информационния бюлетин 11/2020 г. Министерството
на труда и социалната политика стартира нова кампания за набиране на проекти,
ПО КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ”НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ. Крайният срок за
подаване на документи е 5 май 2021 г.
До 8000 лв. са средствата за проекти по компонент 2 „Лична мобилност“. Помощта
е за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, като стойността
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на всяко предложение ще се определя въз основа на документи, съдържащи
технически и финансови параметри за необходимото изменение на конструкцията
на превозното средство. Освен това, кандидатите, които към момента нямат
придобита правоспособност за управление на МПС, през 2021 г. ще могат да получат
и финансиране на курс за шофьорска книжка.
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ“?
Право да кандидатстват по този компонент хора с трайни увреждания с доказан
дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза и
документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от
транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната
централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ?
Крайният срок за подаване на документи е 5 май 2021 г.
ОТКЪДЕ МОГАТ ДА СЕ СВАЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ?
Документите за кандидатстване по програмата за 2021 г можете да свалите от
сайта на Министерството на труда и социалната политика, рубриката „Национална
програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1
КАКВО Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ?
Всеки потенциален кандидат пристъпва към събиране на документи за
кандидатстване, след като, по негово искане, е получил от съответната дирекция
„Социално подпомагане” писмо за подкрепа, изготвено по образец. Образецът на
писмо за подкрепа, може да бъдат изтеглен от интернет страницата на МТСП.
КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент
2 на Програмата се подават до 05.05.2021 г. включително, на хартиен и електронен
носител, на място (от понеделник до петък вкл. – 9:00 - 17:30 ч.), по куриер или по
пощата на адрес:
1051 гр. София
ул. „Триадица” №2
Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)
АДРЕС И ТЕЛЕФОНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, Център за информация и услуги на МТСП
(деловодство); saf@mlsp.government.bg; тел: 02 / 811 96 73, 02/811 96 81, 02/811 94 01,
02/811 96 28
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