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Година VI, брой 13, м. октомври 2013 г.  
 

               

 

 
_____________________________________________________ 

 
П О К  А  Н  А 

 
 
ДО 

     ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС 
     НА НФРИ  
 

    Копие: ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КС НА НФРИ  
 
    Копие: ДО 
      ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ  
           

 На основание чл. 24, ал.2 от Устава на НФРИ свиквам разширено заседание на 
Управителния съвет на НФРИ и на НСКИ на 22.10.2013 г. от 16.00 часа в гр.Хисаря, 
Аугуста СПА Хотел,  бул.Гурко № 3 със следния ДНЕВЕН РЕД: 

  
1. Представяне на дейността на DS-Concept Factoring GmbH и факторинга като 

алтернатива на банковото финансиране. 
2. Информация за участието на членовете на федерацията в Националното 

изложение Дни на равните възможности организирано. 

 
               
 
 

София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00; 
                e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/ 

 
 

 

 

      
 

Новини – стр.1 – стр.12 
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3. Информация за предстоящите дейности по финансирания Проект на НФРИ 
„«Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от 
социалните предприятия за ел.включване и дигитални компетенции за 
заетост на  хората с увреждания” по ОП РЧР. 

4. Информация за дейността на НФРИ в дейностите по проекта БИТСЕ - 
Бариери, които възпрепятстват преход от училище към заетост по Програма 
Леонардо Да Винчи” на ЕС. 

5. Разни. 
 

Моля да направите заявка за участие на е-пощата на федерацията в срок до 
18.10.2013 г. за осигуряване на настаняването в хотела. 

Цена за нощувка и закуска: 

- 58.00 лв. двойна стая или  29.00 лв./човек настанен в двойна стая и 

- 45.00 лв. единична стая 
и се заплаща на рецепция. 
 

Цените са нетни и включват: нощувка, туристически данък, закуска на блок-маса, вход за 
вътрешен плувен  басейн с минерална вода, сауна, фитнес, паркинг и ДДС: 9% за нощувка със 
закуска и 20% за всички останали услуги. 

 
 Линк на  хотела тук: http://www.augustaspa.com/      
 

Лице за контакт в офиса на НФРИ: тел.: 02 986 53 00 – Стела Костова. 

(вижте по-долу съобщението за организирано посещение) 
  
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

На 22.10.2013 г., непосредствено преди провеждането на разширеното заседание на 

Управителния съвет на НФРИ, федерацията организира за желаещите съвместни дейности 

от 13.00 часа: 

 

 Сборен пункт 13.00 часа – паркинга на тракийска гробница «Старосел» 

(Гробницата, заедно с прилежащия към нея култов комплекс от антични тракийски 

гробници и храмове се намират в централната част на община Хисар). Карта може 

да изтеглите от тук: 

http://www.starosel.com/mestopolojenie.html 

http://www.starosel.com/mestopolojenie.html
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 културен туризъм с посещение на тракийска гробница «Старосел» (Тракийският 

култов комплекс, в „Четиньова могила“, открит от Георги Китов през 2000 г., е най-

големият открит досега тракийски царски комплекс с мавзолей) 

 14.00 часа посещение с дегустация във винарска изба СТАРОСЕЛ след с.Старосел 

http://www.starosel.com/mestopolojenie.html 

Дегустация - цена: 7.00 лв. 

 

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/2000
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Н О В И Н И 

 

Управителен съвет на НФРИ 

 

На 12 декември 2013 г. в х-л Балкан, с.Чифлик, Троянско ще се проведе Управителен 
съвет на Националната федерация на работодателите на инвалиди. 
 

Допълнително ще бъде изпратен дневния ред за заседанието. 

   

За целта е осигурена една нощувка на 12 декември 2013 г. и закуската в хотел „Балкан” 
http://www.balkanhotel.eu/ и вечеря на 12 декември. Отпътуване на 13 декември 2013 г. 

Цена за нощувка и закуска: 

- 60.00 лв. двойна стая или  30.00 лв./човек настанен в двойна стая и 

- 45.00 лв. единична стая 

и се заплаща на рецепция. 

 
 

Предвижда се заседанието на УС на НФРИ да се проведе съвместно с УС на 
Националния съюз на кооперациите на инвалидите, както и съвместна празнична 
вечеря на 12 декември 2013 г.  в ресторанта на хотела. 

 

 

Моля до 30 октомври 2013 г. на е-пощата на федерацията да заявите 
участие за да се резервират нощувките или на тел.: 02 986 53 00 – Стела 
Костова. 

 

 

 

 
 

http://www.balkanhotel.eu/
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ДНИ  

НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

28-30 септември 2013 г., София 

 

 

Първото национално изложение на открито под 
надслов „Дни на равните възможности” се проведе в 
градинката пред Народен театър „Иван Вазов” в гр. 
София в периода 28-30.09.2013 г. 

Събитието се организира от Национално сдружение на работодателите на хората с 
увреждания в рамките на проект „Равни възможности, реализация, развитие”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Изложението си постави за цели: 

 Да привлече вниманието към потребностите и възможностите на  хората с 

увреждания и необходимостта да бъдат равнопоставено приети и пълноценно да 

участват в обществения живот; 

 Да популяризира добрите практики и резултати за социално включване на лицата в 

неравностойно положение; 

 Да представи хората с увреждания като неразделна част от все повече обществено-

значими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и своето 

достойно място в съвременното общество; 

 Да активизира и развие доброволческия дух, посредством културни и занимателни 

дейности с участието на хора с увреждания като средство за създаване на 

солидарност и съпричастност към тази социална група.  



   СССтттррр...   666                                                                                          
       

Изложението се проведе под патронажа 
на Кмета на гр. София г-жа Йорданка 
Фандъкова и беше официално открито от г-жа 
Елка Тодорова, Ръководител на проекта на 
28.09.2013 г. Официални гости на събитието 
бяха: г-жа Екатерина Ташкова - Директор 
Дирекция "Интеграция на хората с 
увреждания" към Агенцията за хората с 
увреждания, г-жа Мариана Иванова - дирекция 
"Социални дейности" към Столична община, г-
н Красимир Коцев - председател на Съюза на 
инвалидите в България, г-н Васил Долапчиев - 
председател на Съюза на слепите в България 
и др.  

Г-жа Фандъкова изпрати поздравителен 
адрес за своята подкрепа и съпричастност 
към каузата на изложението. Поздравителен 
адрес беше получен и от министъра на труда 
и социалната политика д-р Хасан Адемов. 

По време на официалната церемония 
бяха връчени награди за личен принос за 
развитието на социалната политика в 
България в областта на хората с увреждания 
–на г-н Васил Долапчиев – председател на 
Съюза на слепите в България, г-н Красимир 
Коцев – председател на Съюза на инвалидите 
в България. Носители на наградата за личен принос са и г-н Гочо Братанов – основател на 
сдружението и г-н Васил Панев - председател на Съюза на глухите в България.  

В кратката художествена програма по 
време на откриването участваха родопската 
певица Катя Минчева, ансамбъл "Танцувам не 
по-различно от теб" към Център за 
психологически изследвания, дует „Феникс” с 
художествен ръководител Георги Холянов, дует 
Ася Бурова и Кирил Родопски, Ценко Минков. 

В изложението участваха: 

 24 неправителствени организации, 

работещи по проблемите на хората с 

увреждания и тяхната социална 

интеграция; 

 30 предприятия и кооперации в специализирана работна среда и социални 

предприемачи със своя продукция;  
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 хора с увреждания, които представиха уменията си в 

занаяти и демонстрираха дарби в различни области на 

изкуството и културата. 

Във втория от дните на изложението беше организирано 
„Детско утро”, на което бяха представени модни детски облекла и 
униформени ученически облекла, произведени от специализирани 
кооперации и предпирятия. Малките посетители на изложението 
имаха възможност да участват в ателиета за бижута, изработване 
на цветя от хартиени салфетки, изработване на картички.  

По време на изложението участниците и посетителите 
имаха възможност да разгледат изложбата „Един живот, една 
съдба”, включваща фотографии на хора с увреждания, да 
участват в различни работилници „Аз мога” за месене на хляб, 
изработване на сувенири от мед и пощенски картички, пачуърк. 

 
Участници от Националната федерация на работодателите на инвалиди в 

изложението бяха: "ГИФ" ЕООД, "Неделник" ЕООД, "Авис" ЕООД, "Пролет" ЕООД, "Ния - 
Милва" ЕООД, ЕТ "ШАНС 5 - Панка Вангелова", " Райна Княгиня - П" ООД, " Да Винчи 
Дентално Студио - СМТЛ" ООД, "МИР" ЕООД, ЕТ "САВИНА - Събина Данева", "ТОБЕКС КО" 
ЕООД, Георекс ЕООД. 

 
НФРИ изразява своята благодарност към всички участници за тяхното 

съдействие и подкрепа! 

 
 

 
Медиите за нас:  

 
http://novanews.bg/news/view/2013/09/29/58785/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8
-
%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%81-
%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ 

http://novanews.bg/news/view/2013/09/29/58785/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://novanews.bg/news/view/2013/09/29/58785/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://novanews.bg/news/view/2013/09/29/58785/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://novanews.bg/news/view/2013/09/29/58785/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://novanews.bg/news/view/2013/09/29/58785/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://novanews.bg/news/view/2013/09/29/58785/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=15506 
 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1150780 

 
 

Проектът BITSE – Бариери, които възпрепятстват прехода към заетост по 
програма „Леонардо да Винчи” 

 

 

 

Партньорството по BITSE  успя да постигне постепенно увеличаване на значим 
напредък. На този етап, по средата на нашите планирани дейности, 14-те партньорски 
организации са разработили въпросници за целевите групи, от които са получени доста 
интересни и изчерпателни резултати. Тези резултати идентифицират общите бариери, 
които или ограничават или възпрепятстват процеса на преход и които са често срещани във 
всички партньорски страни.  

Използваме тази възможност да благодарим на всички тези учащи, преподаватели, 
доставчици на услуги, работодатели и лични мрежи за техния новаторски поглед, който 
допълва резултатите и изводите. Това е белег за качество и опит в рамките на 
партньорството, от което е събрана база данни за над  триста души с всякакви умения и 
професии, които пряко или косвено допринасят за постигането на нашите амбициозни и 
прогресивни цели.  

Също е подходящо и навреме да споменем всички 'Тихи партньори' по проекта  във 
всяка страна-членка, които предоставят помощ, подкрепа, дават съвети и експертни 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=15506
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1150780
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мнения, чрез които ние разпространяваме нашите резултати и продукти. Основавайки се на 
успеха на тези първоначални резултати, партньорството насочва фокуса си към развитие 
на „ИНСТРУМЕНТИ”  за изследване и преодоляване на тези основни бариери и събиране 
на набор от „Препоръки”, насочени към информиране и повишаване на осведомеността 
сред всички заинтересовани страни в сектора на хората с увреждания  по въпроси и 
проблеми, които оказват влияние и въздействие върху процеса на прехода от училище към 
заетост за хората с увреждания.   
 
 

Майкъл Барет, координатор по проекта 
 

Срещи и Фокус групи   

От последния ни бюлетин насам се състояха две важни събития, допринасящи много 
за развитието на проекта. Четвъртата среща по проекта се състоя в Загреб, Хърватия в 
края на м.април 2013 г., а Петата такава беше във Варна, България през м.юни т.г. По 
време на срещата в Загреб, партньорите имаха възможността да дискутират подробно 
целите на проекта и да прегледат резултатите до момента.  

  Събитието във Варна беше насочено към работодатели и доставчици на услуги в 
България чрез фокус-групи от 150 участници. Участниците се включиха в активни дискусии 
относно проблемите, които младите хора с увреждания срещат, когато напуснат училище и 
трябва да намерят заетост. Включиха се и представители от партньорството BITSE. 
 
Някои аспекти, дискусирани по време на фокус групите си заслужава да бъдат подчертани: 
Хората с увреждания трябва да избират вида заетост, която предпочитат: защитена или 
подкрепена заетост, в по-защитен или отворен работен пазар.  

·• Необходими са мотивирани работодатели, за да гарантират позитивна работна среда за 
човека с увреждане от екипа. 

·• Сътрудничество между различните заинтересовани страни, политиците, работодателите, 
службите и хората с увреждания е ключът.   

·•  Не трябва да се чака правителството да приложи Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, по-скоро ние трябва да го изпълним. 
 
 
“Всчки ние сме част от проблема, следователно трябва да бъдем част и от решението. 
Имаме нужда от програми за повишаване на осведомеността, трябва да работим 
заедно с министерствата и институциите, но не трябва да чакаме те да свършат 
цялата работа. Нека всички ние предприемем една малка стъпка към промяна на нашия 
подход към уврежданията, това съм сигурен, че ще бъде един голям скок за 
подобряването на живота на хората с увреждания!” – това са заключителните думи на 
Майкъл Барет. 
 
                  Предстои: Среща на заинтересованите страни по BITSE 
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От 18-ти до 21-ви ноември ще се състои 7-мата партньорска среща по проекта BITSE в 
Париж, Франция. 

 
 

       EASPD конференция в Истанбул, 27-28 септември 2013 
Прессъобщение на  Европейската асоциация на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания 
 

  EASPD проведе конференция в Истанбул, посветена на темата за заетостта. 
Конференцията, Заетост на хора с увреждания – Повишаване на осведомеността и 
възможностите за заетост, бе открита от Комисар Андор, главният секретар на 
Министерството на семейните и социалните политики на Турция, представители на 
Международната организация на труда и Съвета на Европа, председателят на Асамблеята 
на европейските региони и на президента Franz Wolfmayr на EASPD. 
  Сегашното състояние на заетост за хора с увреждания се влошава от 
икономическата криза, която засегна Европа през последните години. Днес ние признаваме, 
че много усилия  бяха направени за да  включим хората с увреждания на пазара на труда, 
обаче, ниската успеваемост показва, че усилията, необходими за постигане на по-широка 
трудова заетост са били подценени. 
 
 Франц Волфмайер, президента на EASPD, каза, че “ днес няма толкова работни 
места на пазара на труда, колкото преди 15 години. Това е както по отношение на 
прилагането на политиките и на правата на човека. Призоваваме към действия сега, за да 
се избегнат по-нататъшни загуби на икономическата и обществената добавена стойност ". 
 
 Създаването на работен потенциал едновременно за работодатели и работници 
с увреждания е трудна, но не невъзможна цел. Налице е необходимост от по-ефективни и 
конкретни ресурси за организиране на обучения и намаляване на разликата между пътя на 
обучение и професионалната среда. Стабилно финансиране и правни рамки са от основно 
значение за повишаване на заетостта и насърчаване на гъвкавост, мобилност и 
следователно по-широк спектър от възможности за трудова заетост, които отговарят на 
индивидуалните нужди и умения да бъде достъпно и лесно за използване. 
 
 EASPD призовава за по-силни партньорства с всички заинтересовани страни, с 
гражданското общество, с политиците и със света на бизнеса, за да може всяка група да 
допринесе в рамките на своята специалност и да гарантират, че общите цели се постигат. 
Има добри постижения, но са необходими повече средства, за да се превърнат в обичайна 
практика. 
 
  EASPD подчертава още веднъж важността на събирането на данни за 
уврежданията, за да се създаде законодателна рамка и инструменти, които отговарят на 
действителното положение на хората с увреждания, и призовава за по-силен контрол на 
Европейската директива за заетостта. 
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Семинар в рамките на международния проект „Стартирaне на дейности за 

социалните предприятия в югоизточна Европа” 

 

 

  На 14 октомври 2013 г., в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, София се проведе 

международен семинар на тема „Европейски опит за социално предприемачество: Нови 

хоризонти за развитие и растеж”, в рамките на международния проект ‘’EASE & SEE – 

Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe’’, финансиран от Европейската 

програма за Югоизточна Европа. Целта на събитието бе да се представи пред 

обществеността широк кръг от експерти и да насърчи социалното предприемачество чрез 

повишаване на осведомеността и стимулиране развитието на устойчиво социално 

предприемачество. 

Членовете на федерацията активно се включиха в организирания от Италианската 

търговска камара семинар, който бе място за среща, дискусия и изследване на проблемите, 

свързани с развитието на социалното предприемачеството. Бяха представени успешни 

примери на социални предприятия от Италия, Австрия и Словения. Председателят на 

федерацията Е.Тодорова представи опитът на специализираните предприятия от 

системата на НФРИ.  

 

  Италианска търговска камара в България  заяви желанието си за партньорство и 

сътрудничество с НФРИ и подкрепа на нейните членове, в това число и чрез проектните 

дейности по настоящия проект. 

 
 
 

Конференция за малки и средни предприятия за 
прилагане на финансовите инструменти по JEREMIE,  

24 октомври 2013 г., София 

Събитието ще се проведе на 24.10.2013 г. от 9.30 часа в 
 ”Новотел София” 

Участие в конференцията ще вземат собственици и управители 
на малкия и среден бизнес, основно в областта на производството, технологиите, 
стартиращи предприемачи, представители на финансовия сектор. 

Основни акценти:  
• С какво е уникална инициативата JEREMIE в Европа и у нас?  
• Добри практики при усвояване на дълговите инструменти по JEREMIE: банкови гаранции и 
финансиране чрез поделяне на риска  
• Стартиране на нов бизнес: мисията възможна  
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• Предизвикателствата и възможностите на дяловото финансиране в България: Фонд за 
рисков капитал  
За повече информация и регистрации: www.jeremie.mysuccess.bg  
 

 
П Р О Г Р А М А 

 

09:00 – 09:30  Регистрация и кафе 

09:30 – 09:45  Добре дошли – Ева Любомирова, издател, сп. ENTERPRISE 

09:45 – 10:15  
С какво е уникална инициативата JEREMIE в Европа и у нас? – представяне 
на JEREMIE от представител на ЕИФ в България 

10:15 – 11:00 

„Кредитиране по JEREMIE от Банка ДСК”- бенефициенти – управители на 
МСП (бенефициенти по различните инструменти), участие на  г-жа 
Анастасия Чорбаджиева, Директор Дирекция Проектно и структурирано 
финансиране, Банка ДСК 

11:00 – 11:30 

Дискусионен панел 1: Добри практики при усвояване на дълговите 
инструменти по JEREMIE: банкови гаранции и финансиране чрез 
поделяне на риска. Участници: Представител на ЕИФ, г-н Николай Коцев, 
Ръководител проект корпоративно банкиране, дирекция "Малък и 
среден бизнес", Банка ОББ, работещи по кредитните линии (по 1 на 
инструмент.Модератор: доказан бизнес консултант или финансов експерт. 

11:30 – 11:45 Кафе пауза 

11:45 – 12:30 

 Дискусиионен панел 2: Стартиране на нов бизнес: мисията възможна. 
Участници:представители на двата фонд-мениджъра Eleven и LauncHUB, 2ма 
стартиращи предприемачи, подкрепени от 2та фонда. Модератор: г-н 
Николай Ярмов, Изпълнителен директор на CEED България 

12:30 – 13:00 
 Предизвикателствата и възможностите на дяловото финансиране в 
България: Фонд за рисков капитал: Участник: представител на фонд 
мениджъра NEVEQ Capital Partners; 

13:00 – 13:30 
Предизвикателствата и възможностите на дяловото финансиране в 
България:Мецанин фонд. Участник: представител на управляващите 
дружества  Mezzanine Management и Rosslyn Capital. 

13:30 – 13:40 Въпроси и отговори 

13:40 – 14:40 Закриване на семинара и коктейл 

 
 

 

http://eb19.emailsparkle.com/sendlink.asp?HitID=1381823561302&StID=171004&SID=1&NID=1376647&EmID=159874634&Link=aHR0cDovL2plcmVtaWUubXlzdWNjZXNzLmJnL3JlZ2lzdHJhdGlvbi8%3D&token=a03fb6d28e70b7477f80be7927aec9ebcfb862ad
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Червената църква до гр.Перущица 

 

С пожелания за успешна седмица, 

Екипът  на НФРИ                                                 


