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3. Нашата консултация – стр.15 – стр.15
_____________________________________________________

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Отиващата си 2013 беше година, в която ние, като организация, станахме по-силни,
по-разпознаваеми и по-устойчиви. Това ни прави и по-отговорни да продължим напред.
НФРИ, като колективен член на НСРХУ, заедно с другите национално представителни
организации на и за хора с увреждания, не допуснаха ограничаване на социалните права. В
същото време предвид опитите да се омаловажи ролята на неправителствения сектор в
процеса на реформите, финансово-икономическата криза, последвалите стагнация и
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рецесия, силно се задълбочи положението със заетостта на хората с увреждания и
намаляване на доходите им от трудова дейност. Налага се НФРИ и другите организации от
НСРХУ към МС да положат достатъчно усилия за спазване правата на хората с
увреждания, съгласно ратифицираната от България Конвенция за правата на хората с
увреждания на ООН, да се премине към комплексни мерки от изпълнителната власт за
гарантиране на дотоен живот и равни шансове, да се подобри достъпът до европейските
фондове, да се наложат политиките за разширяване трудовата заетост на хората с
увреждания сред приоритетите на политическите среди.
2014 е годината на надеждата и предизвикателството. 2014 г. е много важна по
отношение на оперативните програми на Европейския съюз, защото е първа от втория
програмен период 2013-2020 г., който предоставя пред Федерацията нови перспективи и
възможности, но това е съпроводено с подготовка и успешно участие в новите схеми на
оперативните програми. Големият въпрос е дали отново средствата от Европейския
социален фонд, определени за инвестиции в хората с увреждания, няма да бъдат достъпни
по начина и условията по който беше договорен първия програмен период.
В навечерието на Новата 2014 г., от името на УС на НФРИ и лично от мое име, желая
на членовете на НФРИ и техните семейства преди всичко здраве, благоденствие и
упоритост за постигане на по-добър живот!
Весели Коледни и Новогодишни празници!
Елка Тодорова – председател на Националната федерация на
работодателите на инвалиди

НОВИНИ
Министерство на икономиката и
енергетиката отличи най-успшните
проекти по ОП
„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ за 2013
година

На 20 декември 2013 г. в зала 3 на НДК
Министерство на икономиката и енергетиката
представи напредъка в изпълнението на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската
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икономика“ 2007-2013 в рамките на Голямо информационно събитие. Отминаващата година
беше изключително успешна за ОП „Конкурентоспособност“, като индикативната програма е
с изпълнение 100%. Всички планирани процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са стартирани, по някои от тях вече е приключила и оценката. Най-много
проектни предложения и най-голям интерес до момента имаше по процедурата
„Внедряване на иновации в предприятията“, където броят на подадените проектни
предложения е 729. Очакват се на 27 декември т.г. по обявената схема за технологична
модернизация да се подадат 1500 проекти.
„Ния Милва” ЕООД –
гр.Хасково, член на НФРИ
беше номинирана в категория
„Изявен социален ефект” при
общо 60 успешни проекти на
предприятия от България.
Това е голям успех както за
самата фирма, така и за
Националната федерация на
работодателите на инвалиди.
Това признание показва, че
чрез
участие
в проекти
нашите
фирми
постигат
резултати с които повишават
своята конкурентноспособност
и се развиват в правилна
посока,
въпреки
икономическата
криза
и
тежките условия, при които се
прави бизнес в България през
последните няколко години.

награждаването

На
официална
церемония
присъстваха
председателят на НФРИ –
Е.Тодорова и управителя на
„Ния
Милва”
ЕООД
–
гр.Хасково – Сияна Кисьова.

С
Сттрр.. 44

Категориите, в които се състезаваха бенефициентите на ОП „Конкурентоспособност
за годишните награди „Конкурентна България“ за най-успешен проект по оперативната
програма за 2013 г. , бяха осем:









„Изявен социален ефект“;
„Иновативни“;
„Технологична модернизация“;
„С ефект върху околната среда и енергийна ефективност“;
„Системи за управление“;
„Изрядни бенефициенти“;
„Успешен проект по инициативата JEREMIE“
и „Специална награда от Управляващия орган“.

Номинираните са проекти, които към настоящия момент са успешно приключили
изпълнението си и са получили окончателните си плащания по тях. Т.е. на практика
завършени и изпълнени проекти. Излъчените проекти са избирани между всички процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени по оперативната програма,
като е обърнато особено внимание проектите да са изпълнени без проблеми, допуснати от
страна на бенефициентите, т.е. изпълнени съгласно времевите графици, без наложени
финансови корекции, това е много важно, по отношение на процедурите за определяне на
изпълнители, без констатирани нередности или какъвто и да е друг вид нарушения.
Съобразно същността на определените категории са взети под внимание реално
постигнатите резултати и добавеният ефект от изпълнението на проектите. А именно
проекти, при които са назначени голям брой нови служители, включително и такива, при
които благодарение на проекта, е запазен значителен брой работни места. Резултатите от
изпълнението на проекта са обществено полезни, значими и ще достигнат и ще бъдат
използвани от обществото. Също така при номинираните са и проектите, които създават
или въвеждат в производство нови и оригинални за страната иновативни продукти, процеси
и услуги. В категориите са поставени и онези проекти, които чрез значителна инвестиция са
довели до сериозна технологична модернизация на производствените процеси на
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предприятията и имат сериозен положителен ефект върху опазване на околната среда,
включително чрез намаляване употребата и изхвърлянето на вредни материали, както и
повишаване енергоефективността на производството. И не на последно място са
номинирани онези бенефициенти, които през цялото време на изпълнение на проектите са
показали пълна ангажираност и висока отговорност към поетите от тяхна страна
задължения и по този начин са били наистина изрядни в процеса и стъпките на
осъществяване на проектните дейности.
По-рано през деня във фоайето пред зала 3 на НДК се проведе и Ден на отворените
врати, на който експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
предоставяха
информация
за
изпълнението
на
ОП
„Конкурентоспособност“ и добри практики. Събитието се проведе от 16.00 до 18.00 ч. беше
открито за посетители.

Националната федерация на работодателите на инвалиди обявява прием на
заявки за участие в Европейски панаир на предприятия и кооперации от
социалната икономика, който ще се проведе
от 20 до 23 март 2014 г. в Пловдив, 6-та палата на панаирното градче
Националната федерация на работодателите на инвалиди, като съорганизатор
при провеждането на Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната
икономика, включващ конференция „Насърчаване на социалното предприемачество –
възможности и перспективи” и Европейски панаир на предприятия и кооперации от

социалната икономика, има удоволствието да Ви покани
изложители и участници в конференцията.

да участвате като

Основните цели на панаира са:
 развитие на социалното предприемачество;
 обмяна на опит и добри практики между социални предприятия на държавитечленки на ЕС;
 повишаване на трудовата заетост на хората с увреждания;
 осъществяване на ползотворни бизнес контакти.
Проявата се провежда с подкрепата на Европейската комисия, Министерство
на труда и социалната политика в България, Агенцията за хора с увреждания,
Международен панаир - гр.Пловдив, CECOP.
През настоящата 2014 г. Европейски панаир на предприятия и кооперации от
социалната икономика ще се проведе от 20 до 23 март 2014 г. в гр.Пловдив. В същия
период ще се проведат и следните прояви на Международен панаир пловдив –
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Цветна пролет, Природа, лов, риболов, Италиански фестивал на красотата и
прическата и Международните фелиноложки и киноложки изложби.
На 20 март 2014 г. след официалното откриване на панаира ще се проведе и
конференция „Насърчаване на социалното предприемачество
перспективи” с участници от Европейската комисия.

–

възможности

и

За участие във форума допълнително ще бъде изпратена покана до всички
членове на федерацията.
При проявен интерес за участие в изложението, моля да изпратите
попълнената регистрационна форма по-долу. Формата ни е необходима за да
впишем потенциалните участници в изложението в проекта, който ще разработи
НФРИ към Агенцията за хората с увреждания.
За повече информация – управлението на федерацията – 02 986 53 00
и 0884 000 881 – Стела Костова.

Регистрационна форма
Европейски форум за социално предприемачество
Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика
Конференция „ Насърчаване на социалното предприемачество – възможности
и перспективи”
20.03 – 23.03.2014
гр. Пловдив, България
Моля изпратете попълнената форма до 31.01.2014 г. на fax: +359/ 2 986 53 00 или на
email: nfri@abv.bg
Участник: Фирма
Адрес :

С
Сттрр.. 77
Пощенски код:
Град:
Страна:
Факс:
E-MAIL :
Имената на лицето/лицата, които ще участват от страна на фирмата:
1. .....................................................................................................телефон...........................
2. .....................................................................................................телефон...........................
3. .................................................................................................... телефон...........................
1. Начин на участие в панаира:
С рекламни материали
На стоки
На услуги
С екпонати на стоки:
2. Характер на стоките:

3. Вид на услугите:

4. Необходима изложбена площ /минимална 6 кв.м./:.............................кв.м.
5. Необходима складова площ:................................кв.м.
6. Как да бъде изписано наименованието на участника на щанда?
..........................................................................................................................................
7. Желаете ли фирмата да се включи в ежедневното представително модно ревю със
свои облекла и стоки?

Изтрийте излишното:

ДА

8. Желаете ли осигуряване на настаняване от страна на НФРИ

НЕ
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Изтрийте излишното:

ДА

НЕ

Ако – да, моля отбележете:
ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ:
19.03.2014
20.03.2014
ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ:......................2014
БРОЙ НОЩУВКИ:..................................
ЕДИНИЧНА СТАЯ.........БР.

ДВОЙНА СТАЯ..........БР.

Необходимо обзавеждане:
щандова маса
маса 1.20 / 0.60
столове
висока витрина 0.90 / 2.00м.
ниска витрина 0.60/ 0.90
стъклена витрина 0.90 / 2.00м.
стъклена витрина 0.60/ 0.90
рафтове/........... нива (пример: рафтове
на 4 нива) с дължина .......... м
щендерни конзоли
решетка за дрехи
мрежа за аранжиране
скара за аранжиране
Кубчета:
- 25/ 25
- 30/ 30
- 35/ 35
- 40/ 40

АПАРТАМЕНТ.........БР.

бр.
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Подиум – бр./размери
ел.контакт 220V
Други
За подробности по изграждане на Вашия щанд молим, да установите контакт с г-жа
Райна Георгиева от Международен панаир – Пловдив до 20.02.2014 г. – тел. +359 32/90 23
46, e-mail – renyg@fair.bg

В периода 15-30 януари 2014 г. в гр.София, бул.”Дондуков” № 11, залата на ет.9,
Националната федерация на работодателите на инвалиди организира семинар за
ръководители и счетоводители на тема: „Промени в данъчните закони и в
социалното и здравно осигуряване през 2014 г.”.
НФРИ предвижда провеждането на семинар за ръководители и счетоводители на
тема „Промени в данъчните закони и в социалното и здравно осигуряване през 2014г.” в
периода 15-30 януари 2014 г. Предвид очакваните промени по ПРАВИЛНИКА за прилагане
на Закона за ДДС, лекторите ще ни информират допълнително за датата подходяща за
провеждане на семинара. Екипът на НФРИ ще информира членовете си допълнително за
датата и часа за провеждане, както и за окончателния вариант на програмата на семинара.

„ Промени в данъчните закони и в социалното
и здравно осигуряване през 2014 г.”
Дата:

допълнително ще се уточни – в периода 15-30 януари 2014 г.

Лектори:

Моника Петрова – гл.експерт по приходите в НАП
Валентина Гекова – гл. експерт по приходите в НАП
Зорница Димитрова – гл.експерт по приходите в НАП

Място: гр. София, НФРИ, бул.”Дондуков” 11, ет.9, залата

Учебна програма:
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09.50 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 -13.00 ч. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.
Лектор: Моника Петрова
13.00-14.00 ч. Обяд
13.00-15.00 ч. Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2014 г.
Лектор: Валентина Гекова

15.00 ч.-16.00 ч. Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица: Наредба № H-8 за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица.
Лектор: Зорница Димитрова

Отново се обсъжда идеята за държавна агенция за еврофондовете

На 13 декември 2013 г. се откри конференция от г-н Ивайло Калфин, съдокладчик
на Европейския парламент по дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020 г., г-н Атанас
Папаризов, председател на Съвета по членство в ЕС, национални приоритети и
европейски фондове на НС на БСП и г-жа Милена Ангелова - главен секретар на
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Темата на конференцията беше
„Управлението на еврофондовете – към ефективни решения“.
На конференцията присъстваха представители на европейския и българския
парламент, медиите, държавната и местната власт, както и от структурите на
гражданското общество. Участие взе и представител на НФРИ.
В хода на дискусията стана ясно, че на правителствено и експертно ниво се
обсъжда варианта за създаване на единна структура, която да координира европейските
средства в България. Това се налага от направените изводи от приключващия програмен
период, които показват, че се налага да се унифицира управлението на фондовете, за да
се избегнат сегашните проблеми с административни неуредици и противоречащи
изисквания. Работи се и върху проект на закон, който да даде нормативната рамка за
изразходването на средствата от ЕС.
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Актуални обществени поръчки
I. КРАТКО ОПИСАНИЕ: Избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Изпълнение на
дейности по информация и публичност по проект „Партньорство за добро управление”, с
договор № 13-13-26/15.11.2013 г. бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по Оперативна
програма „Административен капацитет”. Описание предмета на поръчката: Организация и
логистика на пресконференция, дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на
материали за изпълнение на мерките за информация и публичност по проект: "Партньорство
за добро управление”, с договор № 13-13-26/15.11.2013 г. бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет”.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22150000, 35261000,
39294100, 79341000, 79952000
Описание: Брошури
Информационни табла
Информационни и промоционални продукти
Рекламни услуги
Услуги, свързани с организирането на събития
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: община Аксаково и гр. Варна
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/12/2013 16:30
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024074

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на обществената поръчка: „Извършване на дейности за
информация и публичност по проект „Оптимизиране на структурата, повишаване на
ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич”, по
Оперативна програма „Административен капацитет“, Договор №13-11-52 от 22.08.2013 г.“
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
•Организиране и провеждане на пресконференции ( встъпителна и заключителна
пресконференции); •Извършване на платени публикации в местни регионални медии;
•Изработване и разпространение на дипляна; •Изработване и поставяне на информационна
табела в сградата на Общината.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 79341400, 22140000,
22120000

С
Сттрр.. 1122

Описание: Услуги, свързани с рекламни кампании. Диплянки. Публикации
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5583 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Република България, Югозападен район,
област Благоевград, Община Петрич, гр. Петрич, Общинска администрация-Петрич
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 03/01/2014 17:00
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024015

III. КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предметът на настоящата обществена поръчка е : "Осигуряване на
информация и публичност по проект: „Подобряване на процеса за ефективна координация и
партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на
община Трявна".
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22460000, 22120000,
22150000, 79341400
Описание: Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници
Публикации
Брошури
Услуги, свързани с рекламни кампании.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4227 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: община Трявна
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 03/01/2014 17:00
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024108

IV. КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Изработване и доставка на рекламни материали за 2014 г. за
нуждите на ТП ДГС Петрич".
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22462000
Описание: Рекламни печатни материали.

С
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 530 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ТП "ДГС Петрич"
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 03/01/2014 16:00
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024094

V.КРАТКО ОПИСАНИЕ: Агенция „Митници” организира процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Реализация на дейности по
информация и публичност” по проект „Повишаване капацитета на Агенция „Митници” за
осъществяване на последващ контрол чрез специализирани обучения” по Oперативна
програма „Административен капацитет”.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22150000, 79341400
Описание: Брошури. Услуги, свързани с рекламни кампании
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 725 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. София
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 10/01/2014 17:00
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024033

Kонкурс за картичка и плакат на тема
"Социални предприятия в България. Купуваш и помагаш"

Фондация „Помощ за благотворителността в България" обявява конкурс за идеен
проект за картичка и плакат на тема "Социални предприятия в България. Купуваш и
помагаш."

С
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Поканени са всички творци, които имат интерес в сферите на графичния дизайн,
графиката, илюстрацията, колажа и фотографията, без ограничения в начина на
представяне на идеите. Допустимо е участието на творчески екипи.
Картичката и плакатът имат за цел да популяризират социалните предприятия – като
идея и ползи. Върху двете визии е необходимо да стои надписът „Социални предприятия в
България. Купуваш и помагаш." Отличеният проект ще бъде отпечатан. Картичката ще бъде
безплатно разпространявана в страната.
Плакатът ще бъде закачан на заведения, магазини, предприятия, които са социални
предприятия или продават стоки, произведение от социални предприятия.
Краен срок: 3 февруари 2014 г.
Линк: http://www.socialenterprise.bg/bg/news-1/news/item/26-konkurs-za-kartichka-iplakat-na-tema-sotzialni-predpriyatiya-v-balgariya-kupuvash-i-pomagash.html

„Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД обявява процедура
за финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

Приоритетни области за финансиране на проектите за градско развитие:


осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и
културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност;



подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез изграждане на нова
или възстановяване
на
деградирана
или декапитализирана
градска
инфраструктура, което може да включва всички допустими индикативни дейности
по Приоритетна ос 1 на ОПРР, индустриални зони, бизнес, търговски и
развлекателни центрове, спортни съоръжения;



устойчиви градски транспортни системи чрез модернизация и развитие на
мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и
свързаната инфраструктура, включително системи за управление на трафика,
паркинги и др. съоръжения за подобряване на транспортните системи;



организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и
изграждане на нови институции на бизнес средата.

Краен срок: 30 юни 2015 г.
Линк: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/2215

С
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От 25 октомври т.г. пациентите могат свободно да се лекуват в
държавите от ЕС

Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г. за
упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване влезе в
сила от 25 октомври 2013 г. Директивата предвижда въвеждането на обща рамка, за да: изясни правата на пациентите по отношение на достъпа до трансгранично здравно
обслужване; - гарантира безопасността, качеството и ефективността на здравното
обслужване, което ще получат в друга държава-членка на ЕС; - насърчи сътрудничеството
между държавите-членки по здравните въпроси.
Директивата не се отнася за: дългосрочните грижи; трансплантацията на органи;
публичните програми за ваксинация.
Всяка държава-членка определя една или няколко национални точки за контакт за
трансгранично здравно обслужване (в България това ще бъде Националната
здравноосигурителна каса). Точките за контакт ще се консултират
пациентските
сдружения, изпълнителите на здравни услуги и здравноосигурителните институции. Те ще
са отговорни за предоставянето на информация на пациентите относно техните права,
когато решат да се възползват от трансгранично здравно обслужване. Гражданите ще
получат и координатите на националните точки за контакт в другите държави-членки.
След предоставяне на здравните грижи, държавата-членка по осигуряване е тази,
която отговаря за възстановяването на разходите на осигуреното лице при условие, че
полученото лечение е предвидено в националното й законодателство. Възстановява се
стойността, която би била заплатена, ако лечението е било проведено в собствената им
държава. Държавата-членка по осигуряване може да възстанови и свързани с лечението
разходи по настаняване и пътни разходи.

С
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Екипът на НФРИ
Ви желае
вълшебни и
щастливи
празнични дни,
изпълнени с
много радост и
добро
настроение,
споделени с
любимите хора!

