Предложения на Национален съюз на трудово-производителните
кооперации
Чл.2, ал.2 - Да се измени
/2/ Кандидатите трябва да са с установени пазарни позиции и да
извършват производствена дейност или да предоставят услуги. Проекти,
свързани с осъществяване и развитие само на търговска дейност (търговия на
едро и/или търговия на дребно), не се допускат до участие в конкурса.
Чл.2/3/ да се измени така:
/3/ Кандидатът да е регистриран в Агенцията за хора с увреждания наймалко 12 месеца преди подаване на проектното си предложение, както и да
има една приключена финансова година.
Обосновка: Регистрираните предприятия и кооперации получават
възможност да кандидатстват с проекти след изтичане на 12 месеца, а не както
е в действащата в момента Методика – между 1 и 2 години след регистрацията.
/за прецизиране/
Чл.3, ал.3 и 4 да отпаднат
Обосновка: прецизиране на текста - изискванията са посочени в чл.60 и
чл.61
Чл. 3 (4) да се измени:
„Когато кандидатът участва с две конкурсни предложения по ал.3 и за
всяко от тях се изискват едни и същи доказателствени документи, последните
се представят за първия по ред на кандидатстване проект, а за втория се
посочва, че са представени“.
Обосновка: Намаляване на административната тежест.
Към чл.5, т.3 - да отпадне „или преоборудват“, както и да се добави в края
на изречението „през последните 3 години“
Обосновка: Финансирано оборудване преди 10-15 г. вече е морално
остаряло и би следвало да може да се подменя на по-кратки периоди, а
амортизацията на производственото оборудване е по-интензивна /в ЗКПО е
предвидено 30% ставка/.
Към чл.6 да се добави нова ал.7:

„Отпуснатите

средства

за

финансиране

на

целеви

проекти

на

специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, на
основание чл.20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания и във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на
хората с увреждания се признават за дейност със социален характер,
съвместима с вътрешния пазар, като не подлежат на регулация съгласно
разпоредбите на чл,3, ал. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската
комисия.“
Обосновка: 1. Средствата по така изменения текст са равнопоставени
на останалите компоненти, в състава на държавна социална политика.
2. Средствата са предвидени за конкретни дейности свързани с
подобряване трудовата интеграция и условията на труд на физически лица –
ползватели на държавната помощ. Юридическото лице – бенефициент на
средствата, администрира тяхното трансформиране в условия за труд на
ползвателите.
3. Юридическото лице не може да извлече икономическа полза от
държавната помощ.
Чл.8, ал.2 Срокът за изпълнение на конкурсните предложения съгласно
чл.3, ал1 не може да бъде по-дълъг от шест месеца.
Обосновка: Срокът за изпълнение е независим от насочеността на
проектните

предложения.

Дейностите

в

техния

обхват

имат

сходна

продължителност
Чл.9, ал.1 т.3 да отпадне
Обосновка: Считаме, че съгласно чл. 107 параграфи 1 и 2 от Договора
за функциониране на Европейския съюз, помощите със социален характер,
каквито са тези по проекти на АХУ

за специализираните предприятия и

кооперации на хора с увреждания, са съвместими с вътрешния пазар и не
нарушават и не заплашват да нарушат конкуренцията

между държавите-

членки. В тази връзка от обхвата на помощта „де минимис“ би следвало да
бъдат изключени отпусканите

от АХУ средства по проекти, които са със

социален характер и са предназначени за подобряване трудовите условия на
хората с увреждания, което е в синхрон с Регламент на ЕС № 1407/2013 г.

Чл. 9, ал.1 т.8, т.9, т.10 и т.11 да отпаднат
Чл. 9, ал.1 т.4 да стане т.3; т.5 да стане т.4; т.6 да стане т.5; т.7 да
стане т.6; т.12 да стане т.8; т.13 да стане т.9; т.14 да стане т.10
Към чл. 9, ал.1 да се добави нова т.7:
„които не се определят в категория „Добра финансова стабилност“,
съгласно Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“
Обосновка: Посочената методика е възприета като достатъчна за
аналогични цели, като е съгласувана с ЕС.
Чл.10 да отпадне
Чл.10, ал.2 да отпадне
Обосновка – ограничава се възможността на малки предприятия и
кооперации да ремонтират общи части на ползваните сгради, което и без това
за тях е по-трудно, тъй като разполагат с по-малко собствени средства.
Чл. 12. (5) може да се подобри формулировката като се избегнат
възможностите за субективна оценка (например чрез ясна оценъчна скала).
Чл. 14 (2) да отпадне поради излишна техническа обремененост. Следва
да се подобри качеството на формуляра, като чрез образеца му се превантират
възможностите за допускане на подобни грешки.
Чл. 14 (4) четвърто тире да отпадне по горните мотиви.
Чл. 14. (11) да се измени:
„Офертата или другия източник на информация трябва да бъдат валидни
към датата на подаване на проектното заявление“.
Обосновка: неприложимост на посочените срокове за редица дейности.
Чл. 14. (12) да се измени:
„Когато във връзка с изпълнението на дейност по ал.6 се придобиват
дълготрайни активи, те трябва да бъдат преимуществено нови.“
Обосновка: прецизиране на текста.
Чл. 14. (14) да се измени:

„Кандидатът има право да закупи активи втора употреба само ако
изрично са били обосновани във формуляра. Необосновани активи втора
употреба не подлежат на финансиране“
Обосновка: прецизиране на текста.
Чл.20, ал.2, т.1 – в края да се добави: „в т.ч. механизация между
отделните производствени сектори“
Обосновка - обслужва производството и облекчава работещите хора с
увреждания
Чл.20, ал.1, т. 2 – след „административни“ да се добави „търговски“
Чл.20, ал.3 да се измени – „Дейностите по компонент 2 са насочени към
създаване на подходящ архитектурен достъп за хора с трайни увреждания до
всички обекти на специализираното предприятие.“
Обосновка: достъп на лица с увреждания следва да бъде осигурен до
цялата територия на специализираното предприятие.
Чл.20, ал.4, т.3
Към „Извършване на ремонт на нарушени фасади“ да се добави текста „в
това число и на хоризонталната планировка на сградата.“
Обосновка: Поддържането на хоризонталната планировка рефлектира
върху състоянието на сградата - от компрометираните от времето тротоари и
хоризонтална планировка при дъжд и снеготопене в основите на сградата
просмуква вода и влага, следствие на което фасадата се руши, основите се
подкопават, микроклиматът във вътрешността на сградата се влошава, от там и
условията на труд и здравословното състояние на работещите. За постигане на
комплексен ефект от мероприятията по създаване на здравословни и
безопасни условия на труд в работните и други помещение е необходимо освен
покривите и фасадите да се възстанови и/или ремонтира и хоризонталната
планировка на сградния фонд на специализираните предприятия.
Чл.20, ал.4 да се измени:
Дейностите по компонент 3 са насочени към създаване на благоприятна обща,
хигиенна

и

здравословна

среда

на

територията

на

специализираното

предприятие. Компонент 3 включва следните елементи:
Да се добави т.6 със следния текст „Създаване на зелени зони за почивка

на територията на специализираното предприятие.“
Обосновка: Създаването на зелени зони с алеи и кътове за почивка на
територията на специализираното предприятие ще създаде подходяща среда
за отдих и релакс в работния ден. Ще се създадат условия за бързо
възстановяване в естествена природосъобразна среда на работоспособността
и за съхраняване на здравето на работещите. За хората с намалена
работоспособност, особено за тези с ограничена двигателна активност на
долните крайници, това на практика ще е единствената възможност да отдъхнат
на открито сред зеленина. Това ще ги направи да се почувстват оценени и ще
издигне самочувствието им.
Чл. 20. (6) да се измени:
„Дейностите по компонент 5 са насочени към създаване на условия за
сертифициране на специализираното предприятие за въведена и реално
работеща стандартизирана система за управление от вида ISO, BS OHSAS или
друга аналогична.
Компонент 5 включва:
1. извършване на подготвителни операции за сертифициране

на

специализираното предприятие, в т.ч. дължимата такса на сертифициращата
организация;
2. извършване на операции, свързани с поддръжка и/или изменения на
внедрена стандартизирана система, в случаите, в които е приложима нова
нейна версия, в т.ч. дължимите такси за сертифициращата организация.“
Обосновка: прецизиране и актуализиране на текста.
Чл. 21 да отпадне.
Обосновка: в случай, че кандидатът може да аргументира и обоснове
проектното си предложение не следва да бъде ограничаван административно в
избора си на извършвани дейности.
Чл.23, ал.11 – в края да се добави „освен в случаите по ал.13“
Обосновка – прецизиране на текста
Чл.23, ал.12 – да отпадне
Обосновка –изискваните документи в чл.60

Чл.23 - да се добави нова алинея с примерен текст:
Когато

проектното

предложение

по

чл.20

включва

средства

за

изграждане и ремонт на инсталации или части от тях, предмет на
съсобственост, в т.ч. преминаващи през общи части, предоставените средства
могат да бъдат единствено за частта от инсталацията, която се ползва или е
собственост на бенефициента
Чл. 25. т.4 да се измени
4.максималната сума, за която може да се кандидатства по чл. 20, ал. 5,
е в размер на 60% от минималната работна заплата за страната, валидна към
момента на подаване на проектното предложение на човек на ден, включваща
разходите за обучение, материали, транспорт и пансион
Обосновка: Актуализиране на текста.
Чл. 26. (4) да се измени като се заличи „10%“ и на негово място се
впише „15%“
Обосновка: Синхронизиране с актуалните условия по отпускане на
държавни минимални помощи.
Чл.31, ал.3 – „половината“ да се замени с 25%
Обосновка: Липсва обосновка за предлаганата промяна
Чл. 36. Да се допълни преди точката с текста „на АХУ“.
Чл.37, ал.2, т.3 след „по-качествено“ да се добави „или се адаптира
работното място съобразно изискванията на заболяването на конкретното лице
с увреждания“
Чл.38 и 39 – да няма предимство при назначаване на лице с увреждания,
което е регистрирано в „Бюро по труда“
Обосновка: Неравнопоставеност на кандидатите. Нерегистрираните в
бюро по труда лица с увреждания могат да бъдат продължително безработни,
отказали се да търсят работа или току що завършили образованието си.
Чл. 55, ал.1 – тестът „нейният размер е достатъчно голям“ да стане
„нейният размер превишава максималната стойност на финансиране на … бр.
проекта“
Чл. 55, ал.4. Да се допълни преди точката с текста „на АХУ“.

Чл. 61, ал.1 т.2 да отпадне
Чл. 61, ал.1 т.5 да се измени
5. минимум по две актуални оферти или други носители на обективна
техническа информация за всеки от придобиваните активи и всяка от
получаваните услуги, включени в бюджета на предложението. Офертите или
другите носители обективна техническа информация трябва да са валидни към
датата на кандидатстване;
Обосновка: неприложимост на посочените срокове за редица дейности.
Чл. 61 да остане единствено декларация по образец /Приложение 8/ без да се повтаря
В Декларация – Приложение 8, да се добави текст за деклариране на
дългосрочен наем съгласно чл.23, ал.13

