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Изх. № С-70/01.09.2020 г.               

 
ДО  
Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА 
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
                          
КОПИЕ ДО: 

Г-ЖА АДРИАНА СТОИМЕНОВА 
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
 
Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ 
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
 
Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  
  
Г-ЖА ЕЛЕОНОРА ПАЧЕДЖИЕВА 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, МТСП 
 
Г-ЖА ЕЛКА ДИМИТРОВА 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ППТТМ“, МТСП 

Г-Н ДРАГОМИР НИКОЛОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
 
Г-Н МИНЧО КОРАЛСКИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  
 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 
В ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ 
 
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
ЗА 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
/втори вариант с допълнение в червено/ 
/трети вариант с допълнение в синьо/ 

 

Уважаема г-жо Сачева, 

Национален алианс за социална отговорност Ви предостави обработена информация 
за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България за периода 2015-2019г. 
и предложения, обсъдени и приети на Националната конференция по темата, 
проведена на 27-28 юли 2020г.  
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Във връзка с това и в рамките на участието ни в междуведомствената работна група, 
работеща по предстоящите нормативни промени в Закона за хората с увреждания, Ви 
представихме конкретни текстове за включване в промените на Закона.  

Предоставената информация, предложения и конкретни текстове, публично достъпни 
на нашия сайт www.naso.bg предизвикаха много голям интерес по подобие на интереса 
и активността към проведената преди един месец Национална конференция по темата 
за заетост. Във връзка с получените многобройни въпроси, предложения и подкрепи, 
си позволяваме да Ви предложим трети допълнен вариант в син цвят, отразяващ 
получените при нас бележки и предложения: 

§...В чл. 35 се добавят нови ал.1, ал.2 ал.3 и ал.4: 

„Чл.35 (1) За хората с увреждания в трудоспособна възраст се предоставя подкрепа за 
заетост в обичайна, специализирана и защитена работна среда. 

(2) В обичайна среда при обичайни работодатели могат да работят и ползват подкрепа 
всички лица с трайни увреждания. 

(3) В специализирана работна среда в специализирани предприятия могат да работят и 
получават подкрепа хора с увреждания с над 70% степен на увреждане. с над 50 % 
степен на увреждане. 

(4) В защитена работна среда и в защитени предприятия могат да работят и ползват 
подкрепа хора с увреждания с над 90 % степен на увреждане, с множество трайни 
увреждания, психични разстройства и/или интелектуални затруднения“ 

 
§...чл. 42 се отменя. 

 
§...чл. 43, нова ал.3: 
„Чл.43 (3) Посредническата дейност, реализираща услуги за подкрепена заетост от 
екип от специалисти, подкрепящи и хората с увреждания, и работодателите с цел 
устойчива заетост, се финансира от Агенция по заетостта, съгласно Закона за 
насърчаване на заетостта.“ 

 
§...чл. 44 се изменя, както следва:  
„чл.44 (1) Агенция по заетостта финансира работодателите, съответно орган по 
назначаване за доплащане на работна заплата и осигуровки на работещите хора с 
увреждания:  
- в защитени предприятия - 100% от минималната работна заплата; 
- за хора с над 90 % степен на увреждане – 100% от минималната работна заплата; 
- в специализирани предприятия – 70% от минималната работна заплата; 
- за хора с  от 70%  до 90% степен на увреждане – 70% от минималната работна заплата; 
- при обичайни работодатели – 50% от минималната работна заплата; 
- за хора с от 50% до 70 % степен на увреждане – 50% от минималната работна заплата; 
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(2) Агенцията по заетостта може да финансира работодателите за осигуряване на 
достъп, приспособяване, оборудване на работно място за работа на човек с трайно 
увреждане, обучение, квалификация, преквалификация и осигуряване на 
професионално развитие на работещите хора с увреждания, за започване и развитие 
на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания. 
(3) Условията и редът за финансиране се определят с Правилника за прилагане на 
закона.“ 
§... чл.44, ал.4 се отменя. 
 
§...чл.45 се отменя. 
 
§...чл.46 се отменя. 
 
§...В чл.47 думите „специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и 
трудово-лечебни бази“ се заменят с „работодатели, осигуряващи работни места за 
хора с увреждания“. 
 
§...48 ал.1 т.3 се изменя, както следва:  
„имат относителен дял на хората с трайни увреждания 50%  30% от списъчния брой на 
персонала.“ 
§...чл.48, ал.1, т.1 се изменя както следва: 
„Регистрирани са по действащото законодателство.“ 
§...чл.48, ал.1, т.2 се отменя. 
§... в чл.48, ал.1, т.3, букви а), б), в), г) се отменят. 
 
§...чл.48, ал.2 се отменя. 
 
§...чл.49 се отменя. 
 
§...чл.50, ал.1 се изменя, както следва: 
 
„(1) Работодателите осигуряващи работни места за хората с увреждания, ползват 
данъчни преференции по Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица, съобразно броя на работните места 
за хора с увреждания.“ 
§...Чл.50, ал.2 се изменя, както следва: 

„(2) Хората с трайни уреждания, които получават доходи от трудова дейност, ползват 
данъчни облекчения при условия и по ред, определени в Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица. 

§…В чл.50, ал.3, ал.4, ал. 5 се отменят. 
 

§...чл.51 и чл.52 думите „центрове за защитена заетост се заменят със „защитени 
предприятия“. 
§...Навсякъде в чл. 52 след думите „множество трайни увреждания“ се поставя запетая 
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и се добавят думите „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.“ 
 
§...чл.52, ал.3 се изменя, както следва: 
“(3) В предприятията за защитена заетост на хора с увреждания трябва да отговарят на 
следните условия:  
1.Регистрирани са по действащото законодателство. 
2.Относителният дял на работните места за хора с увреждания спрямо списъчния брой 
на персонала е 70%. 
3.Вписани са в регистъра по чл. 83 от Закона. 
 
§...чл.83, ал.1 се изменя, както следва: 
„Агенция по заетостта създава и поддържа регистър на специализираните и защитени 
предприятия на хората с увреждания. Регистърът е публичен и се подържа в актуален 
вид.“ 
 
Чл.83, ал.2 „В регистъра по ал.1 се вписват данни за всички специализирани и защитени 
предприятия на хората с увреждания и броя на работните места за хората с 
увреждания работещи в тях, в съответствие с чл.48 и чл.52.“ 

 
§... чл.83, ал.3 „За вписване в регистъра по ал.1 специализираните и защитени 
предприятия за хората с увреждания, подават заявление и придружаващи документи 
по ред утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.“ 
§... чл.83, ал.4 се отменя. 
 
§...чл.84 се отменя. 
 
§...чл.85 се отменя. 
 
Чл.86 ал.1 „Регистрацията в регистъра на специализираните и защитени предприятия 
на хората с увреждания се заличава със заповед на изпълнителния директор на 
Агенция по заетостта: 
1.По искане на специализираното или защитено предприятие на хората с увреждания. 
2.При прекратяването на дейността на специализираното или защитено предприятие 
на хората с увреждания. 
3.При неспазване на изискванията по реда за вписване и водене на регистъра. 
 
§... чл.86, ал.1, т.4 се отменя. 
 
§... чл.86, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 се отменят. 
 
§... чл.87 се отменя. 
 
§... чл.92, ал.2, т.2 думите „и подкрепящ персонал съгласно чл. 48, ал.1“ се отменят. 
 
§... чл.94 се отменя. 
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§... чл.95, ал.2 след думата „условията“ се поставя запетая и се добавя думата 
„размерът“. 
 
§... §1, т.22 на Допълнителните разпоредби се отменя. 
 
§... §1, т.23 на Допълнителните разпоредби след думите „с множество трайни 
увреждания“ се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.“ 
 
§... В допълнителната разпоредба по смисъла на закона: 
 Определение за „Подкрепена заетост“ – комплекс от посреднически, 

консултантски, психологически, мотивационни и социални услуги за хората с 
увреждания и работодателите, за осигуряване на подходящи работни места за 
наемане на хора с увреждания и устойчива дългосрочна заетост, реална работа 
с реално заплащане. 

 

 В Закона за насърчаване на заетостта в чл. 43а, ал.1 думите „на 
несубсидирано работно място“ да се заменят с „извън защитените и 
специализирани предприятия“   думите „на несубсидирано работно място“ да 
отпаднат. 

 

 В Кодекса на труда в случаите по чл.328, ал.1 т.2,3,5,11 и чл.330, ал.2 т.6 
Закрилата при уволнение да се отнася само за трудоустроен работник или 
служител получил трудоустрояване при настоящия си работодател. 

 

 В Закона за корпоративното подоходно облагане чл.178 придобива следния 
вид: 

чл. 178 (1) “Корпоративният данък се преотстъпва изцяло на специализираните и 
защитени предприятия по смисъла на Закона за хората с увреждания.“ предприятия в 
които работните им места за хора с увреждания са над 50% от общия брой на 
персонала. 
(2) „Корпоративният данък на юридически лица, осигуряващи работни места при 
обичайни условия извън специализираните и защитени предприятия, за хора с 
увреждания по-малък от 50% от общия брой на персонала се преотстъпва 
пропорционално на броя на хората с увреждания или трудоустроените лица към общия 
броя на персонала.“ 
(3) „Преотстъпеният данък се разходва изцяло за интеграция на хората с увреждания, 
за разкриване на работни места за хората с увреждания за следващите две години, 
след годината за която се ползва преотстъпването. Контролът по разходването и 
отчитането на средствата се извършва от НАП.“ 
 В Закон за данък върху добавената стойност - чл.66, нова ал.3: 

 „ Данъчната ставка за икономически дейности, извършвани от специализирани и 
защитени предприятия с работни места за хора с увреждания над 50% от общия брой 
на персонала, е в размер 7 на сто.  
 В Наредбата за медицинска експертиза – вместо текстовете в експертните 

решения, определящи неподходящите условия за работа на хората с 
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увреждания, да се записват текстове, определящи подходящи условия и 
подходяща работа за хората с увреждания. 

 

Мотивите към настоящите предложени конкретни текстове целят осигуряване на 
държавна подкрепа за конкретни работни места за хората с увреждания, с цел 
стимулиране разкриване на нови работни места и осигуряване на устойчива заетост и 
премахване на неефективните досегашни модели за работа по програми и проекти, 
които осигуряват подкрепа за малък брой работодатели за определен кратък срок и с 
несправедливо сравнително високи суми, без да стимулират увеличаване броят на 
работните места и осигуряване на устойчива заетост за хората с увреждания.  
 

Другата цел на предложенията е завишаване на подкрепата и подобряване на 
регламента за работа към всички защитени и специализирани предприятия, с основна 
цел осигуряване на повече подкрепени работни места за хората с увреждания. 
Успоредно с това, подобряване на регламента и реда за подкрепа на обичайните 
работодатели в съответствие с техния принос за осигуряване на повече работни места 
за хора с увреждания. 
 

Основният мотив на предложените промени е обвързване на всякакъв вид подкрепа в 
областта на заетостта с броя на осигурените работни места с цел тяхното увеличаване,  
осигуряване на дългосрочност и устойчивост на заетостта, осигуряване на 
специализирана подкрепа от специализирана институция и намаляване на 
административната тежест. Предложенията изцяло отговарят на изискванията на чл.36, 
ал.1 от Закона, определящ МТСП и Агенция по заетостта отговорни за осъществяване 
на политиката по заетостта за хората с увреждания. При приемане на настоящите 
предложения е редно да се нанесат корекции и в чл.10, ал.3 от Закона, където 
функциите на Агенцията за хора с увреждания по темата за заетост, стоят като излишни 
и нелогични в условията, в които функционира специализирана агенция по темата. В 
потвърждение на тази теза са и обстоятелствата, че всички други важни теми са изцяло 
в прерогативите на съответните специализирани институции, например социалните 
услуги са изцяло в АСП, образованието изцяло на МОН и т.н.  
Не считаме, че предложението ще доведе до негативни последици за Агенцията за 
хора с увреждания, точно обратното - ще бъде разтоварена от несвойствена функция и 
ще може да се концентрира върху много по-важни фундаментални теми за хората с 
увреждания, по които няма специализирана институция за работа, по пътя й към 
преминаване в Държавна агенция. 
Възможно е, ако се прецени, част от предложените нови текстове в раздел „Заетост за 
хората с увреждания“ да преминат в Закона за насърчаване на заетостта. 
 

Фундаменталността и значимостта на промените се съдържат в следното:  
 

1.Заместване на досегашния модел, чрез който се подкрепят много малък брой 
работодатели, осигуряващи много малък брой работни места с нов модел, осигуряващ 
целева подкрепа, чрез субсидиране на много повече конкретни работни места за 
хората с увреждания.  
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- Първи етап с наличния финансов ресурс - 100 % подкрепа за всички работни 
места в защитените и специализирани предприятия и частична подкрепа на 
работните места при обичайни работодатели. 

 

- Втори етап – чрез осигуряване на допълнителен финансов ресурс, значително 
разширяване на подкрепата за работни места при обичайни работодатели. 

 
2. Премахване на досегашния тежък административен ред, изискващ провеждане на 
различни процедури, писане, оценяване, изпълнение, отчитане и контрол на проекти, 
чрез заместването му със система за целево финансиране на работни места за хората с 
увреждания, при значително облекчена административна процедура, изпълнявана и 
контролирана от наличния ресурс на структурите на Агенция по заетостта, които 
обхващат цялата страна и притежават необходимия професионален капацитет за 
работа в тази област. 
 

3. Премахване на срочността на подкрепата, като основен недостатък на настоящият 
ред за работа по програми и проекти, и въвеждане на дългосрочна подкрепа, 
осигуряваща устойчива заетост. 
 

4. Премахване на причините, създаващи нагласи у работодателите да наемат на работа 
хора с увреждания само при 100% осигуряване на работни заплати и осигуровки от 
държавата. 
 

Финансирането на предложените промени за подкрепа на заетостта на хората с 
увреждания, предлагаме да се реализира, чрез обединяване на финансовите ресурси 
за заетост на хората с увреждания на Агенция за хората с увреждания и Агенция по 
заетостта, в отделно целево направление към Агенция по заетостта.  
 
 

При така възприетия подход на база 2020 година общият бюджет за заетост на хората с 
увреждания би бил около 12 млн. лева / 10 500 000 лв. по бюджета на Агенция по 
заетостта и около 1 500 000 - 2 000 000 лева по бюджета на Агенция за хората с 
увреждания/. Разпределението на този бюджет може да изглежда така:  
        -  Защитени предприятия: 
 50 работни места по 730 лв./месечна сума на МРЗ+осигуровки/ = 36 500 лв. по 12 
месеца                                                                                                                            =    438 000 лв. 
 -   Специализирани предприятия: 
1032 работни места по /70% от 730 лв. = 511 лв./ = 527352 лв. по 12 мес. = 6 328 224 лв. 

- В обичайни предприятия: 
1200 раб. места по /50% от 730 лева= 365 лева/ = 438 000 лв. по 12 мес. =  5 256 000 лв. 

- Всичко по новия ред след приетите промени: 
2282 общо подкрепени работни места с бюджет                                            = 12 022 224 лв. 
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работодател Подкрепени 

работни 
места по 

настоящ ред  

Бюджет по 
настоящ ред 

Подкрепени 
работни 
места по 

новия ред 

Бюджет по нов 
ред 

Защитени 
предприятия 

15    263 005,00 50   438 000,00 лв. 

Специализирани 
предприятия 

100 1 500 000,00 1032 6 328 224,00 лв. 

Обичайни 
предприятия 

1477 10 753 880,00 1200 5 256 000,00 лв. 

Общо: 1592 12 253 880,00 2282 12 022 224,00лв. 
 
 
Предимствата на предложеният нов ред за финансова подкрепа на работни места е 
очевиден. Със същият досегашен бюджет се осигурява подкрепа на около 700 работни 
места повече /цифрата вероятно е по-голяма, тъй като не е обработена информацията 
за повтарящата се подкрепа за едни и същи работодатели и работни места по 
програмите и мерките на Агенцията по заетостта, което силно намалява реалният броя 
на подкрепените работодатели и работни места/. В същото време отпада 
административната тежест на разписване на наредби, писане, оценяване, изпълнение, 
отчитане и контрол на проекти, чрез замяна на тази тежест с унифициран и облекчен 
ред, с еднократен акт на изпълнителният директор на Агенция по заетостта, даващ 
възможности и за бъдещо развитие на предложения нов ред за подкрепа на повече 
работни места на хора с увреждания. Очевидно тези промени осигуряващи новия ред 
облагодетелстват най-много специализираните и защитени предприятия, в същото 
време възможностите за увеличаване на работните места в обичайни предприятия 
силно нарастват, защото ще изискват вече по-малък финансов ресурс. Например - 
допълнително осигурен ресурс от 1 млн. лева би подкрепил 230 нови работни места 
при обичайни работодатели.  
 

Важно е да се отбележи и включи във финансовата обосновка обстоятелството, че 
всички средства за подкрепа отиват само и единствено за работни заплати и 
осигуровки, което означава, че не по-малко от 35 % от общите разходи за подкрепа на 
работните места, се връщат отново в държавния бюджет под формата на социални 
осигуровки. Това означава, че при общ бюджет от около 12 млн. лева за подкрепа - 4 
200 000 лева приходи за държавния бюджет. При евентуално насочване на тази сума 
отново за подкрепа на работни места за хора с увреждания, могат да бъдат осигурени 
нови над 1000 работни места. 
 

При определяне на финансовия ресурс за реализиране на предложения нов модел за 
подкрепа е добре да се има предвид предложения Първи етап, реализиран с наличния 
финансов ресурс и Втори етап, чрез осигуряване на допълнителен финансов ресурс.  
 

Имайки предвид важността на темата за заетост, чрез която хората с увреждания не 
само ще получат устойчива заетост, а им се дава възможност, чрез работа да 
осигуряват сами финансовите потребности са себе си и семействата си, е логично да се 

mailto:info@naso.bg


 

 

Национален офис: София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел: +359 882 122 690; info@naso.bg                     www.naso.bg 
Администрация: Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg 
                                                             

потърсят възможности за значимо увеличаване на финансовия ресурс за подкрепа чрез 
заетост, който в момента като съотношения към общия финансов ресурс за подкрепа 
във всички области, е пренебрежително малък и крайно недостатъчен. Увеличаването 
му със сигурност ще осигури многопосочен ефект на подкрепата и отпадането на 
нуждите за друга социална подкрепа за много от хората с увреждания. 
 

Относно бъдещата дейност и статут на Агенцията за хора с увреждания, подкрепяме 
предложенията на МТСП. Приемаме за правилно да не се изписват в закона 
конкретните задължения на бъдещата държавна агенция, като те могат да бъдат 
регламентирани в друг нормативен документ /например Устройствен правилник/, 
където считаме, че в основните функции на Агенцията, трябва да влязат 
специализираните области за подкрепа на хората с увреждания като превенция, 
„горещата“ тема на ТЕЛК-те и координация на работата на всички държавни 
институции, имащи задължение за подкрепа на хората с увреждания във всички 
области като здравеопазване, образование, заетост, социална подкрепа, личностно и 
семейно развитие и т.н.  
 

Настоящите предложения се основават на почти 20-годишна активна работа по темата 
и активно партньорство със специализирани институции и организации от Европа и 
България, и в съответствие с дискусиите и решенията на Националната конференция на 
НАСО, проведена на  27-28 юли 2020г., както и в качеството ни на членове на работната 
група за промяна на Закона за хората с увреждания.  
 

Предлагаме ги на всички заинтересовани страни и очакваме задълбочена дискусия с 
участието на всички, с възможност за тяхното надграждане и развитие. Основната ни 
обща цел очакваме да бъде излизане от тревожното състояние на темата по заетост за 
хората с увреждания и приемане на важни политически и професионални решения, 
очертаващи пътя на развитието, и даващи възможност на голяма част от хората с 
увреждания да работят, и сами да осигуряват стандарта на своя живот. 

 

 

С уважение,  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
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