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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. 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 обявява 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
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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.
Агенцията за хора с увреждания ще финансира 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/ .
II. Националният осигурителен институт (НОИ) РАЗКРИВА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА
ЛИНИЯ ЗА ПЕНСИОННИ КОНСУЛТАЦИИ. На тел. номер 02 926 11 11 (мобилен
0882 187 111) ще се предоставя информация, свързана изцяло с актуалните промени в

Информационен бюлетин- февруари 2022 г.

3

пенсионното законодателство, правото на пенсия и възможностите за пенсиониране,
без да бъдат извършвани справки, изискващи предоставяне на лични данни. С цел
осигуряване на максимално достъпна комуникация с гражданите, временният телефон
ще се обслужва от експерти по пенсионни въпроси в териториалните поделения на
НОИ в цялата страна. С консултациите си те ще допълват услугите, предоставяни
чрез единния телефонен номер 0700 14 802 от Контактния център на институцията.
Разговорите към горещата телефонна линия по пенсионни въпроси на НОИ
се тарифират съгласно индивидуалния тарифен план на лицето за разговор в
съответната мрежа. Разговорите с Контактния център на НОИ от фиксирана мрежа
са на цената на един градски разговор за цялата страна. За разговори от мрежа на
мобилни оператори, включително и международни, се заплаща цената на разговора в
зависимост от абонаментния план на лицето.
III. Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лв. без ковид добавката от 60 лв.,
която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни. Това предвижда
законопроектът на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., който
беше одобрен от правителството. Според прогнозите с включените еднократни
допълнителни суми пенсиите се очаква да нараснат с 13,4% спрямо 2021 г.
Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да
се увеличат с 6,1%. Като се прибавят еднократните допълнителни суми към тях, се
очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%. От 1 юли минималният размер на пенсията
за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392,57 лв. Максималният размер на
получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв. През 2022 г. за изплащане
на пенсии са предвидени 14,119 млрд. лв. - с 1, 072 млрд. лв. повече в сравнение с
разходите през 2021 г.

Международно сътрудничество
Фондация

Citi

обяви стартирането на НОВА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

„УКРЕПВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ЦЕНТРАЛНА
ЕВРОПА“, която ще се прилага в пет държави в региона: България, Чехия, Унгария,
Румъния и Словакия от февруари 2022 г. Програмата е в партньорство с Европейския
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форум на хората с увреждания (EDF), активна неправителствена организация, водена
от хора с увреждания и техните семейства и защитаваща интересите на над 100
милиона лица с увреждания в Европа.
Програмата ще работи за повишаване на капацитета на организациите на хората
с увреждания в Централна Европа чрез подобряване на комуникационните канали
между организациите и техните членове с увреждания, осигуряване на достъп
до международни европейски политики и програми, и възможност на младежи
с увреждания да развият лидерските си качества на глобалната сцена. Програмата
ще помогне на пет национални организации на хора с увреждания в петте страни и
пряко на 150 души, преобладаващо младежи с увреждания, които ще научат повече
за своите права и възможности, за условията за достъп до финансиране и програми
от ЕС и ще участват в национални и регионални събития. Грантът от 250 000 долара
на Фондация Citi се разпределя поравно между петте страни за целите на програмата.
Българският партньор в програмата - Националният съвет на хората с увреждания
в България, на който председател е Красимир Коцев, ще работи за развитието на
капацитета си да предоставя по-качествени услуги на хората с увреждания в страната.
Дейностите ще включват подобряване на комуникационните системи, предоставяне
на техническа помощ за анализ на национални закони и политики, обучения за
финансиране от ЕС, както и други инициативи, насочени към ангажиране на младите
хора с увреждания.
Програмата е част от глобалната инициатива на фондация Citi, „Пътеките към
прогреса“ (Pathways to Progress), която се фокусира върху изграждането на работни
умения сред младите хора, като средство за решаване на продължаващия проблем
на младежката безработица. Предоставяйки грантове, възможности за кариерно
развитие и подкрепа от ментори в Citi, Pathways to Progress има за цел да подготви
младите хора с ключови умения и знания, необходими за постигането на успех в
днешната бързо променяща се икономика. От стартирането на програмата през 2014
г., фондация Сити е инвестирала над 330 милиона долара в световен мащаб.
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