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Нов Закон за хората с увреждания бе обнародван в „Държавен
вестник“, брой 105 от 18.12.2018 г. и влезе в сила на 1 януари
2019 г., като отмени действащия към тази дата Закон за
интеграция на хората с увреждания.

Законът предвижда нови задължения за работодателите, които са
насочени към насърчаване на трудовата заетост на хората с
трайни увреждания и които ще подлежат на изпълнение след
приемането на правилника за прилагането на закона.

По-долу представяме обобщение на някои от по-съществените
нововъведения.

Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания

За всички работодатели, чийто общ брой на служителите е 50
или повече, се въвежда задължение да предвидят работни места
и съответно да наемат на работа определен брой хора с трайни
увреждания съгласно квота, както следва:

за работодатели с 50 до 99 служители – едно лице;
за работодатели със 100 и над 100 служители – две на сто
от средносписъчния състав на служителите в
предприятието.

Работодателите ще бъдат задължени да уведомяват съответните
териториални поделения на Агенцията по заетостта за броя и
вида на определените свободни работни места за лица с трайни
увреждания, за необходимите им служители, тяхната
квалификация и професионални умения, а също и за изпълнение
на задължението за назначаване.

При определени условия работодателите ще бъдат освободени от
изискването за наемането на лица с трайни увреждания.
Наличието на някои от тези условия следва да бъде
удостоверено от компетентните органи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“. Точният ред и предпоставките за
освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни
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увреждания ще бъдат предвидени в правилника за прилагането
на закона.

При неизпълнение на задължението за назначаване на
съответния брой лица с трайни увреждания и липса на
предпоставките за освобождаване работодателите ще дължат
ежемесечна компенсационна вноска в размер 30 на сто от
минималната работна заплата за страната за всяко свободно
работно място, което следва да бъде заето от лице с трайно
увреждане.

Санкции

За неизпълнение на задължението за внасяне на
компенсационната вноска са предвидени санкции, както следва:
глоба от 1,000 лв. до 2,000 лв. за работодатели – физически лица
– и имуществена санкция от 2,000 до 5,000 лв. за работодатели –
юридически лица и еднолични търговци. При повторно нарушение
глобата, съответно имуществената санкция, е в размер от 4,000
лв. до 10,000 лв.

Предстоящо допълнение на правната уредба

Условията и редът за изпълнение задължението на
работодателите за назначаване на хора с трайни увреждания, за
уведомяване на органите на Агенцията по заетостта, за
прилагането на алтернативни мерки за заетост, а също и за
получаване на финансиране предстоят да бъдат уредени в
пълнота с правилника за прилагането на закона, който следва да
бъде приет от Министерския съвет не по-късно от 31 март 2019 г.

При въпроси и нужда от съдействие ще се радваме да бъдем от
помощ.
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