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Presentation Notes
Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2012 г. В сила за Република България от 21 април 2012 г.Конвенцията за правата на хора с увреждания е международен договор, приет от ООН. Тя се отнася за правата на хората с увреждания и определя задълженията на държавите даги прокламират, защитават и гарантират.
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Presenter
Presentation Notes
Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. Въздействието в сферата на заетостта, жизненият стандарт и социалната закрила по отношение на хората с увреждания е сред основните акценти в новото законодателство в тази област. В В Закона за хората с увреждания е заложено, че заетостта на хората с увреждания се осъществява в обичайна, специализирана и защитена работна среда.



Разработване на новата правна рамка:
изпълнение на Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на

хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности“ и Мярка
140 „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с
увреждания“ от Програмата за управление на правителството на Република
България за периода 2017 – 2021 г.

съобразяване с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания

реализиране на приоритетите, заложени в Националната стратегия за
хората с увреждания и формулирани в съответствие с Европейската стратегия
за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. „Подновен ангажимент за
Европа без бариери“ и други релевантни стратегически документи

отговор на очакванията на обществото за създаване на условия и
гаранции за равнопоставеност на хората с увреждания и осигуряване на
адекватна социална подкрепа за постигане на независим живот и пълноценна
интеграция.



* Хоризонтален характер на политиката за правата на
хората с увреждания и всички секторни политики

* Нов начин на дефиниране на областите и средствата за
оказване на адекватна подкрепа за хората с увреждания

* Регламентиране на специфични функции на централната
власт и органите на местното самоуправление,
разширяване на отговорностите им при координиране на
политиката за правата на хората с увреждания



Анализатори:



Заетост на хората с увреждания в 
обичайна работна среда

• Квота за работодатели – задължение за
назначаване хора с трайни увреждания:

- за работодатели с 50 до 99 работници и служители – един човек
с трайно увреждане

- за работодатели със 100 и над 100 работници и служители – 2% 
от средносписъчния си състав.
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Presentation Notes
Понастоящем едно от най-големите предизвикателства в политиката за хора с увреждания е гарантиране на възможностите за заетост на хората с увреждания. Заетостта в обичайна работна среда предполага най-бърза социализация на хората с трайни увреждания и същевременно е най-трудно приложима, поради което в рамките на закона се въвежда квота, която да гарантира и увеличи заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда. Взети са под внимание диференциацията в отделните отрасли, специфичните фактори с производствен характер, особеностите на регионалните пазари на труда и др., възпрепятстващи наемането на работници и служители с трайни увреждания, както и обективната невъзможност при ползване на посреднически услуги в бюрата по труда или частни трудови посредници да бъдат намерени кандидати за работа от тази уязвима  група. В тези случаи разпоредбата позволява да не бъдат наети необходимия брой хора с трайни увреждания, съобразно квотата. Регламентирано е прилагане на алтернативни мерки от страна на работодателите при неизпълнение на квотните задължения. Условията, редът, процедурата за изпълнението на квотните задължения за работодателите, както и прилагането на алтернативните мерки са уредени на подзаконово ниво.



Квота – неправомерно 
неизпълнение, освобождаване, 

алтернативни мерки

 ежемесечна компенсационна вноска 

 освобождаване от квотата при наличие на 
обективна невъзможност за назначаване

 прилагане на алтернативни мерки за 
периода на неизпълнение на квотата
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При неизпълнение на квотното задължение работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, която подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Работодателите, извън тези с обективна невъзможност за изпълнение, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от квотното задължение, за периода на неизпълнение на квотата. 



Видове алтернативни мерки за периода на 
неизпълнение на квотата

Закупуване на произвеждани или търгувани стоки, или
предоставяни услуги от специализирани предприятия или
кооперации на хората с увреждания

Закупуване на произвеждани или търгувани стоки, или
предоставяни услуги директно от хора с увреждания,
осъществяващи самостоятелна стопанска дейност

Закупуване на произвеждани или търгувани стоки, или
предоставяни услуги от социални предприятия клас А,
и/или от социални предприятия клас А+, регистрирани по
реда на Закона за предприятията на социалната и
солидарна икономика
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Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или за ползване на услугите не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.



Насърчителни режими и 
преференции за работодатели



Национална програма за заетост на хората с увреждания
в подкрепа на работодателите

Преференция:
Право на
възстановяване на
средства в размер 30
на сто от внесените
от работодателя
осигурителни
вноски, съгласно
Кодекса за социално
осигуряване, за
наетите хора с
трайни увреждания

Финансиране на дейности за:
- осигуряване на достъп до работното място
за човек с трайно увреждане;
- приспособяване и оборудване на работното

място;
- квалификация и преквалификация,

съответно обучение за професионално и
служебно развитие;

- други

Заетост: 36 месеца

Източник: Държавен бюджет



Заетост на хората с
увреждания в
специализирана работна
среда
• Вписване на специализирани предприятия и кооперации

на хора с увреждания
Стимули

- финансиране по целеви проекти и програми

Преференции
- право на възстановяване на средства в размер 50 на сто от внесени

осигурителни вноски за наети лица по трудово правоотношение

Данъчни облекчения по Закона за кооперативното подоходно облагане
- преотстъпване на корпоративния данък.
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Агенцията за хората с увреждания поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, който е публичен и се поддържа в електронен вид. В този регистър се вписват данни за всички специализирани предприятия и кооперации за хората с увреждания, които отговарят на нормативните изисквания. Агенцията продължава да финансира специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания по целеви проекти и програми с оглед повишаване на производителността и конкурентоспособността им. Субсидират се дейности за разкриване на нови работни места за хора с увреждания за заетост в специализирана работна среда; за строително-ремонтни и обучителни дейности; за технологично обновяване и организационно усъвършенстване на стопанската дейност. През 2020 г. са допустими и дейности за изграждане на онлайн платформа за популяризиране на предлаганите услуги и произвежданата продукция на специализираните предприятия и кооперации.Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази ползват данъчни преференции по Закона за корпоративното подоходно облагане (чрез допустимо цялостно преотстъпване на корпоративния данък, когато същият се разходва изцяло за интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите две години след годината, за която се ползва преотстъпването). 



Предприемачество:

Агенцията за хората с увреждания финансира
проекти за започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност на хората с
увреждания



За първи път в правната уредба:
Институт на защитената заетост

Центрове за защитена заетост:
механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с
множество трайни увреждания с цел осигуряване на условия
за извършване на продуктивна дейност, платена работа и
предоставяне на персонални подкрепящи услуги.
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Минималният пакет от персонални подкрепящи услуги включва:1. оценка на професионалната пригодност;2. трудово наставничество;3. психологическа подкрепа;4. медицински услуги;5. осигуряване на материално-техническо оборудване, гарантиращо придобиването на професионални умения;6. придобиване на професионални умения;7. наличие на подходящ персонал за реализиране на подкрепящите услуги;8. финансови стимули;9. осигуряване на трудово посредничество и подпомагане на хората с множество трайни увреждания за намиране и започване на работа в специализирана или обичайна работна среда.Пилотно Центрове за защитена заетост могат да бъдат създадени към специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и към трудово-лечебни бази.



Източник:
Държавен бюджет

 По Национална програма за
достъпна жилищна среда и
лична мобилност се финансират
проекти за изпълнение на
дейности за изграждане на
достъпна среда на физическите и
юридически лица, собственици
на елементи на достъпната среда,
сгради и съоръжения



Информационна система за 
хората с увреждания

 Поддържане на профил на всеки човек с
увреждане с възможност за индивидуален достъп
до персоналните данни

 Наблюдение и анализ на социално-
икономическия статус на хората с увреждания

 Планиране на дейности, свързани със
задоволяване на индивидуалните потребности на
хората с увреждания

 Разработване на секторни политики

Presenter
Presentation Notes
Промяната в модела на социалната подкрепа и разширяването на средствата за социално приобщаване е предпоставка за засилен диалог и комуникация между представителите на държавните институции и всички заинтересовани страни за информиране и обсъждане на новите възможности за хората с увреждания. Липсата на систематизирана информация относно тяхното здравословно състояние, квалификация, образователна степен, лични възможности за социално приобщаване, професионална реализация, социално-икономически статус, демографски данни и др. е причина да се създаде информационна система за хората с увреждания, която ще служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на индивидуалните им потребности и за разработване на секторни политики



Любомира Аршинкова
Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и
социални помощи“, отдел „Интеграция за хората с увреждания“
Министерство на труда и социалната политика
Тел. 0886 888 793
Е-mail: Lyubomira.Arshinkova@mlsp.government.bg

Благодаря за 
вниманието!
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