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НОВИНИ
На 20 ноември т.г. в гр.Пловдив се проведе заседание на УС на НФРИ с участието на
Контролния съвет на НФРИ

На 20 ноември от 11 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на УС на НФРИ с
участието на Контролния съвет на НФРИ. Във връзка с точките от дневния ред бях взети
следните решения:
По т.1. Приемане на План за провеждане на заседанията на УС на НФРИ за
четвърто тримесечие на 2014 г. беше приет плана, като следващото заседание на УС на
НФРИ да се проведе на 11.12.2014 г. в с.Ягода, Старозагорско.
По т. 2. Приемане на информация за изпълнение на бюджета на НФРИ за
деветмесечието на 2014 г. Председателят на НФРИ изнесе информация за изпълнението
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на бюджета за деветмесечието на 2014 г., която беше приета и беше решено да не се прави
актуализация в бюджета и членския внос. Беше разгледан въпроса със събираемостта на
членския внос и набелязани стъпки за оптимизиране.
По т.3. беше приета информацията по заключителния отчет по схема „Без граници”,
фаза 2, проект „Е-успех”.
По т.4. беше докладвана информация от подготвителната среща по проекта по
Еразъм + Стратегически партньорства „COACH@WORK: EQAVET система за разпознаване,
утвърждаване и акредитация на умения, знания и компетенции на доставчици на
подкрепена заетост за хора с увреждания”, проведена на 18-19 Ноември 2014, гр. Пловдив в
който проект НФРИ е партньор.
По т.5. Организационни въпроси беше решено:
 Федерацията да продължи своята дейност в областта на международно
сътрудничество и разработване на проекти за обмяна на опит със сродни
организации от страни членки на ЕС. Беше дадено и прието предложение за
организиране на пътуващи семинари за обмяна на опит със сродни
организации от съседни страни – Гърция, Труция, Сърбия, Румъния,
Македония, извън кандидатстването по международни проекти.
 Във връзка с провеждането на Европейски панаир на предприятия и
кооперации от социалната икономика на 26-29 март 2015 г. беше решено
НФРИ и нейните членове да участват, без да се кандидатства с проекти от
името на федерацията, а вместо това да бъде подадено проектно
предложение към АХУ за обучение на служители на специализираните
предприятия в мрежата на НФРИ.
 Да се засили дейността по разширяване на членството в НФРИ и приобщаване
на нови членове чрез по-активна дейност на местно ниво, в това число от
страна на настоящите членове и представителствата.
 НФРИ да разработи анализ на работещите и неработещи текстове в
нормативната и поднормативна уредба, преференциите за специализирани
предприятия и нови предложения (схеми) по Оперативните програми
„Иновации и конкурентноспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси” с
възможностите за участие с проекти от специализираните предприятия и
инвестиционните им потребности. За целта да се подготви и изпрати до
членовете на федерацията разширена справка за състоянието на
специализираните предприятия, която да послужи при обосновката на
анализите, предложенията и становищата на НФРИ.
По т.6. Разни беше обсъдено и прието предложение на г-жа Сияна Кисьова за
организиране на промоционална кампания в он-лайн платформата shop.nfri.bg във връзка с
Международния ден на хората с увреждания 3-ти декември и предлагане на отстъпка на
стоки и продукти, произвеждани от специализирани предприятия, които искат да се включат
в инициативата „Изберете – Произведено от хора с увреждания” през месец декември. За
целта да се подготви прессъобщение до медиите за разгласа и публичност на събитието.
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Заседание на УС на НФРИ на 11.12.2014 г.
На 11.12.2014 г. в с. Ягода, обл.Стара Загора ще се проведе заседание на УС на
НФРИ с участието на членовете на НФРИ при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Програма за дейността на НФРИ за 2015 г.
Докл.: председателя
2. Приемане на План за заседанията на УС на НФРИ за І-во тримесечие на 2015 г.
Докл.: председателя
3. Информация за дейностите на НФРИ по международно сътрудничество.
Докл.: председателя на УС и
Ив.Пискова – член на Управителния съвет
и управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД
4. Приемане на нови членове.
5. Разни.
Предвидена е празнична вечеря на 11 декември т.г. съвместно с колегите от
Националния съюз на кооперациите на инвалидите.

На 23-ти и 24-ти януари 2015 г. в гр.Велинград, Спа хотел РИЧ, 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.”.

На 23 и 24.01.2015 г. от 10.00 часа, бул.”Съединение” № 500, НФРИ организира
провеждане на семинар за ръководители и счетоводители на тема „Промени в данъчните
закони и в социалното и здравно осигуряване през 2014 г.”
„ Проблеми от практиката по ДДС и изменения на закона.
Актуални въпроси свързани с годишно облагане на доходите, придобити от
физически лица.

С
Сттрр.. 44
Облагане доходите на юридическите лица по ЗКПО – подготовка за годишно данъчно
приключване 2014 г.”
Дата:

23-24 януари 2015 г.

Лектори:

Моника Петрова – гл.експерт по приходите в НАП
Димитър Войнов – гл. експерт по приходите в НАП
Даниела Ненкова – гл.експерт по приходите в НАП

Място: гр. Велинград, Спа Хотел Рич, залата

Учебна програма:
23 януари 2015 г.
09.15 – 10.45 ч. Проблеми от практиката по ДДС и изменения на закона през 2014 г
Лектор: Моника Петрова
Проблеми свързани с данъчното третиране на лизинговите договори. Коментар на
указание на изпълнителен директор на НАП по проблема. Коментар на последното
указание на НАП по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за автомобил
категория N1.
Проблеми свързани с данъчното третиране на бартерните сделки през 2014 г.
Практика на Европейския съд и ВАС по проблема.
Промени свързани с данъчната основа на безвъзмездното
извършване на
подобрения на нает или предоставен за ползване актив през 2014 г.
Промени свързани с данъчната основа на доставките на стоки/ услуги, налични към
датата на дерегистрация по закона .
Промени, свързани с услугите оказани по повод на внос на стоки от трети страни.
Нова Нулева данъчна ставка . Условия за удостоверяване на тази нулева ставка.
Промени в срока на упражняване на данъчен кредит за наличните към датата на
регистрация стоки/услуги.
Проблеми свързани с доставките на зърнени и технически култури. Режим на обратно
начисляване на тези стоки(Начисляване на данъка и документиране.Съкратен срок за
възстановяване на данък за земеделски производители.
Специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност.
10.45 -11.00 ч. Кафе-пауза
11.00-12.45 ч. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.
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Лектор: Моника Петрова
12.45-13.00 ч. Кафе-пауза и сандвичи
13.00-15.00
ч. Актуални въпроси свързани с годишно облагане на доходите,
придобити от физически лица през 2014 г.
Лектор: Даниела Ненкова
Облагане
,документиране на доходите от трудови правоотношения; облагане
,документиране доходите от друга дейност; облагане доходите на физическите лица
земеделски производители; облагане документиране и деклариране доходите от наем;
други доходи подлежащи на годишно облагане и деклариране; новите моменти в данъчните
облекчения и в годишната данъчна декларация;.
Особености при попълването и подаването на декларация по чл 55,ал.1 от ЗДДФЛ за
четвърто тримесечие.
Попълване и подаване Справка за изплатени доходи през 2014 г
15.00-15.15 ч. Кафе-пауза
15.15-16.30 ч. Актуални въпроси свързани с годишно облагане на доходите,
придобити от физически лица през 2014 г.
Лектор: Даниела Ненкова
24 януари 2015 г.
09.30-15.00 ч. Облагане доходите на юридическите лица по ЗКПО – подготовка
за годишно данъчно приключване 2014 г. (включена обедна почивка и кафе-паузи)
Лектор: Димитър Войнов
 Авансови вноски до края на 2014 г .Внасяне коригиране и деклариране.
 Нови моменти в данъчното приключване 2014 г.- обезценяване
на
вземанията;,облагане на задълженията;,неизплатени възнаграждения и обезщетения
на физическите лица към края на годината;,други промени.
 Данъчно постоянни разлики:разходи, несвързани с дейността,скрито разпределени на
печалбата,непризнати разходи за ДДС, разходи за дарения, липси и брак на активи.
 Данъчно временни разлики: преоценка на активи и пасиви.неизползвани
отпуски,неплатени доходи на физическите лица.
 Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки.
 Пренасяне на данъчни загуби.
 Данъчно третиране на преотстъпения данък, резервите и капитала.
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 Данък при източника,върху доходите на чуждестранни юридически лица;сделка с
финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; възнаграждения за технически
услуги. И др. ; възстановяване на данъка при източника.
 Данък върху разходите : социални разходи, представителни разходи,разходи
свързани с експлоатацията на превозни средства.
Моля да заявите участие до 11 декември 2014 г. на е-поща на НФРИ!
Организаторите си запазват правото на промяна в програмата!
Такса за участие за членове: 240 лв.
В таксата са включени: нощувка на 23.01.2015 със закуска, лекции, персонални
консултации и кафе-паузи и обяд на 23.01.2015 г.
НФРИ:
Сметка:
BIC:
Банка:

IBAN BG65CECB97901003286600
CECBBGSF
Централна кооперативна Банка – клон София

В основание на плащане моля посочете „Участие в семинар”.
Фактурите за извършени плащания се получават на семинара.
За допълнителна информация и заявки за участие в офиса на НФРИ:
тел.: 02 986 53 00 – Стела Костова.
Участие на Глобал Консулт БГ ЕООД в заключителeн семинар по проект "София учещ се град"
На 20 ноември 2014 г. в Информационния
център на Софийски университет се проведе
заключителния семинар "София - учещ се град".
Проектът
се
изпълнява
от
Център
за
интердисциплинарни изследвания и иновации в
неформалното образование, Софийски университет
„Св. Климент Охридски” в партньорство със
Столична община.
НФРИ впоследствие беше включена като
асоцииран партньор по проекта (без определено за
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целта финансиране). От страна на федерацията участвие във форума взе председателят
на НФРИ Е.Тодорова и екипът от управлението на федерацията.
Управителят на „Глобал Консулт БГ” ЕООД Доброслав Илиев представи добра
практика за неформално учене и образование чрез представяне на постигнатите резултати
по реализиран успешно социален проект към АХУ. Финансираният от Агенция за хората с
увреждания проект е насочен към повишаване на професионалните умения на персонала
на „Глобал Консулт БГ” ЕООД. Проектът акцентира на необходимостта от усвояване на опит
и дигитални компетенции и създаване на благоприятен социален климат за заетост на
хората с увреждания в специализираното дружество.
При изнасянето на презентацията Доброслав Илиев представи предприетите активни
мерки за достъп до професионална рехабилитация чрез обучения за е-включване и
развитие на нови дигитални компетентности в сферата на предоставянето на туристически
услуги от наетите лица с трайни увреждания в дружеството. Управителят на дружеството
изрази своята удовлетвореност от въздействието на проектните дейности върху
повишаването на личностното самочувствие и общностната значимост на хората с трайни
увреждания от екипа на Глобал Консулт БГ ЕООД по време на работа и в свободното
време.
Във връзка с 3-ти декември – Международния ден на хората с увреждания
Националната федерация на работодателите на инвалиди организира инициативата
ИЗБЕРЕТЕ - ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Инициатива на Националната федерация на работодателите на инвалиди е с цел
представи пред обществеността възможностите и уменията на хората с увреждания и
популяризира продуктите на техния труд чрез богатата производствена гама
асортимента на стоки и услуги представени в БГ портала shop.nfri.bg
В началната страница на портала са отразени отстъпките през м.декември
членовете на федерацията ползващи портала.

да
да
от
от
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Всички желаещи членове на федерацията може да се включат в инициативата като
се регистрират в портала на НФРИ shop.nfri.bg и съответно публикуват информация за
своите продукти и услуги. Публикуването на стоките и услугите може да стане и чрез екипа
на НФРИ. За целта е необходимо да се свържете с Милена Гонева – 02 986 53 00, 0886
700 148 или на е-пощата на федерацията nfri@abv.bg
Покана за участие в Панаир в Истанбул, Турция
В НФРИ постъпи покана от Конфедерацията на инвалидите в Турция за участие в
панаира ЕЙАФ-ЕКСПО 'ЖИВОТ БЕЗ ТРУДНОСТИ", който ще се проведе от 4 до 7 декември
2014 г. в гр.Истанбул.
Желаещите могат да посетят панаира и мероприятията, които ще организира
Конфедерацията на инвалидите в Истанбулски Панаирни палати, II-ра палата, срещу
летище "Ататюрк", Йешилкьой/Истанбул.

Обмяна на опит и посещение на място в предприятието за хора с ментални
увреждания към Център за Габриел, Франция осигуряващо защитена и адаптирана
заетост
В периода 10-14 ноември 2014 г. се
проведе
работно
посещение
на
председателя на НФРИ и ръководствата на
пет
специализирани
предприятия
–
„Стопански дейности КЦМ” ООД, „Лозана”
ЕАД, „Марица 2011” ЕООД, „Мир-И” ЕООД
и „Вапцаров” ЕООД, работещи в областта
на озеленяване и поддържане на зелени
площи, обществени перални и пакетиране,
членове на НФРИ в предприятието за хора
с ментални увреждания към Център за
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Габриел - Франция, в Седекс. Посещението беше инициирано от самите предприятия със
сходна дейност, с цел обмяна на опит и съответно за сметка на тези предприятия.
Участниците бяха приети от директора на
защитените и адаптирани ателиета
(работилници) към Център де ла Габриел – г-н Жулиен Делхом.
По време на посещението
участниците бяха запознати със
структурата и дейността на Центъра,
както и имаха възможност да
представят дейността на българските
специализирани предприятия. Център
за Габриел е неправителствена
организация, която подпомага деца и
възрастни с проблеми в развитието и
интелектуални затруднения. В нея се
предоставят различни услуги за 500
потребители деца, подрастващи и
възрастни - медицински и образователен център за деца с увреждания, Център за
професионално обучение за тийнейджъри, специално звено за лица с проблеми в
аутистичния спектър, защитени работилници, жилищен фонд, грижи в дома, работа със
семейства.
Заетостта в Центъра се осъществява в защитен сектор и адаптиран сектор, състоящ
се от поддръжка чрез работа (ESAT – медико-здравен сектор) и адаптирано предприятие
(EA), което позволява възрастните с умствени увреждания да работят и да бъдат
подкрепяни в социални и професионални курсове от наставници. И двата сектора са
сертифицирани със сертификат за качество ISO 9001: 2008 от 2002 г.
В Център за Габрил българските участници от федерацията имаха възможността да
се запознаят с дейността на двата вида ателиета на Центъра – медико-здравно и
адаптираното (приспособено) предприятия за хора с ментални увреждания "Les Ateliers du
Parc de Claye".
Участниците посетиха на място защитените ателиета (работилници) в медикосоциалния сектор, което осигурява трудотерапия на 100 лица чрез озеленяване, почистване
на пространствата, обществена пералня и пакетиране. В тези ателиета (работилници)
работещите хора с увреждания се подкрепят от наставници, като могат да работят и на
изнесени работни места.
Беше посетено и адаптираното предприятие за
хора с увреждания от класически тип, където работят
35 лица с увреждания, съставляващи 80% от списъчния
състав на предприятието. Извършваните основни
дейности са индустриална пералня и поддържане и
изграждане на зелени пространства, интериор и
екстериор, флорална декорация. Посетени бяха
работилниците за сортиране и пакетиране на спално
бельо и консумативи, чийто голям клиент е компанията
Еър Франс, както и летището Roissy, помещенията за
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пране, сушене и гладене, къщичките, в които живеят и се провежда професионално
обучение на лица с увреждания, секторът за озеленяване и др.
Ръководството на НФРИ се срещна и с Изпълнителния директор на Център за
Габриел, г-жа Бернадет Грьозю, която разказа за дейността на Център де ла Габриел,
запозна се с дейността на българските специализирани предприятия и беше обсъдена
цялостната ситуация по отношение предоставяне на подкрепа от държавата в двете страни
за заетост за хората с увреждания. Участниците в срещата имаха възможност да обменят
опит и впечатления за развиваните дейности, да научат повече за програмата за
професионално обучение на лица с увреждания в Центъра и за признаване и валидиране
на знания и умения, придобити в работния процес.
Посещението беше ползотворно и удовлетворително за участниците, те имаха
възможност да се вдъхновят за идеи за развитие на нови дейности или обновяване на
съществуващи такива, както и за въвеждане на нови, свързани с обучение на работното
място на заетите лица и наставничество.

Първа среща по проект „Коучинг (наставничество) на работното място: EQAVET
система за разпознаване, утвърждаване и акредитация на умения, знания и
компетенции на доставчици на подкрепена заетост за хора с увреждания”,
финансиран по програма Еразъм+

На 18 и 19 ноември т.г. в Пловдив се проведе работна среща по проект „Коучинг
(наставничество) на работното място, финансиран по програма Еразъм+.
От страна на НФРИ участие в срещата взеха председателят на федерацията Елка
Тодорова и Иванка Пискова - член на УС на НФРИ и управител на „Стопански дейности
КЦМ” ООД.
Първият
ден
на
срещата
започна
с
представяне на участниците
в срещата и организациите
партньори относно техния
опит в реализиране на
дейности,
свързани
с
предоставяне и развитие на
подкрепена заетост за хора с
увреждания.
Беше
представена и ситуацията
във всяка от включените в
проекта страни по отношение
на подкрепената заетост за
хора
с
увреждания
и
съществуващата практика, опит и дейности в тази област.
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Бяха обсъдени правилата за изпълнение и управление на проекта, очакваните
резултати и план за изпълнение на планираните дейности, както и ролята и ангажиментите
на всички партньори във връзка с изпълнението на първата дейност по проекта „Изготвяне
на анализ на изискванията на потребителите” относно ситуацията по отношение на
подкрепената заетост в държавите партньори - България, Испания, Турция и Австрия.
Анализът на изискванията на потребителите ще съдържа качествен и количествен
анализ на националните особености, свързани с нуждите от обучение на доставчици на
подкрепена заетост и пропуските в признаването и оценката на техните компетенции,
индивидуалните потребности на получаването им, съответните методологии и
педагогически подходи по отношение на предоставянето на подкрепена заетост и т.н. Този
анализ ще включва проучване на различни мнения по тази тема: на доставчици на
подкрепена заетост, центрове за професионално обучение, работодатели, политици и
държавни органи, неправителствени организации. Като част от подготовката на тази
дейност бяха обсъдени структура и съдържание на въпросниците за гореспоменатите
заинтересовани страни, от които НФРИ като партньор е отговорна за изработването на
въпросник и провеждане на интервюта с работодатели.
Беше направен план за провеждане на предвидените срещи на екипа по проекта през
следващата година и беше насрочена среща на българските партньори в гр. София на
09.01.2015 г.

GRAGGER@CO в България
На 26 и 27 ноември 2014 г. се проведе работно посещение на собственика на фирма
GRAGGER@CO, Австрия - Хелмут Грегер и Волфганг Следъл в България. Целта на
посещението беше представяне на иновативна технология за печене на хляб и развитие на
социално предприемачество в тази област чрез ангажиране на хора с увреждания в
работния процес. В основата на идеята са залегнали принципите на екологично и
енергоспетяващо производство на хляб, в което могат да се използват алтернативни
източници на енергия съобразно наличните местни ресурси, предлагане на високо качество
на крайния продукт на най-добра за местните условия, цена и ангажиране на хора с
увреждания в цялостния работен процес. Понастоящем фирмата има 3 пекарни за хляб и
хлебни продукти в Ansfelden, Виена и Берлин и се е насочила към развитие на своята
дейност в страните на Балканския полуостров – Сърбия, Румъния, Босна, България и
Сенегал в Западна Африка.
По време на своя престой в
България те посетиха Марица 2011
ЕАД, гр. Пловдив и Лозана ЕАД, гр.
София
за
потенциално
партньорство. Чуждестранните гости
представиха своята концепция за
производство на хляб и реализация
на
готовата
продукция
пред
ръководствата
на
двете
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специализирани предприятия и се запознаха с тяхната дейност и възможности за
въвеждане и равитие на нови дейности, чрез които да се осигури заетост на хора с
увреждания.
Общата оценка и впечатление на чуждестранните поситители от България беше, че
съществува голям потенциал в София и Пловдив за развитие в този сектор на икономиката
и осигуряване на заетост на лица с увреждания.

Конференция „Подобряване на разнообразието чрез подкрепената заетост”,
организирана от Европейската асоциация за подкрепена заетост 27-29 май, Лисабон,
Португалия
Организираният форум е отворен за професионалисти на всички нива в сектора на
хората с увреждания, общността и бизнеса, които подкрепят хората в неравностойно
положение в установените възможности за подкрепена заетост.
Конференцията се очаква да представи възможността за споделяне на опит и за
подкрепа на практики в сферата на заетостта за хората с уверждания в Европа и други
страни за увеличаване на разнообразието за по-всеобхватно участие към социалното
сближаване.
При проявен интерес от Ваша страна може да се запознаете с информацията на:
http://euselisbon2015.com/conference-details/conference-information/#sthash.bmOWVmyM.dpuf
Такси за участие в конференцията: http://euselisbon2015.com/registration/
Регистрация за настаняване и цени на хотелите:
http://euselisbon2015.com/travelaccomodation/hotel-reservation/
Програма: http://euselisbon2015.com/conference-details/technical-program/general-program/

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 26 до 29 март 2015 г. в Пловдив, 6-та палата на панаирното градче
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Националната федерация на работодателите на инвалиди, има удоволствието да Ви
покани да участвате като изложители в организирания Четвърти Европейски панаир на
предприятия и кооперации от социалната икономика в гр.Пловдив.
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 2015 г. Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната
икономика ще се проведе от 26 до 29 март 2015 г. в гр.Пловдив. В същия период ще се
проведат и следните прояви на Международен панаир пловдив – Цветна пролет, Природа,
лов, риболов, Италиански фестивал на красотата и прическата и Международните
фелиноложки и киноложки изложби. (По-долу е публикуван календара на Международен
панаир Пловдив за 2015 г.)
При проявен интерес за участие в изложението, моля да изпратите попълнената
регистрационна форма по-долу в срок до 15 януари 2015 г.
За повече информация – управлението на федерацията – 02 986 53 00
и 0884 000 881 – Стела Костова.

Регистрационна форма
Четвърти Европейски панаир на предприятия и кооперации от
социалната икономика
26.03 – 29.03.2015
гр. Пловдив, България
Моля изпратете попълнената форма до 15.01.2015 г. на fax: +359/ 2 986 53 00
или на email: nfri@abv.bg
Участник: Фирма .....................................................................................................
Адрес :
Пощенски код:
Град:
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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. и максимална 18
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

НЕ

8. Желаете ли осигуряване на настаняване от страна на НФРИ
Изтрийте излишното:

ДА

НЕ
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Ако – да, моля отбележете:
ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ:
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ:......................2015
БРОЙ НОЩУВКИ:..................................
ЕДИНИЧНА СТАЯ.........БР.

ДВОЙНА СТАЯ..........БР.

Необходимо обзавеждане:
щандова маса
маса 1.20 / 0.60
столове
висока витрина 0.90 / 2.00 м.
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
Подиум – бр./размери

АПАРТАМЕНТ.........БР.

бр.
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ел.контакт 220V
Други

ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
на МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ за 2015 г.
АГРА 4–8.03.
Международна селскостопанска изложба
БиоАГРА – Специализирана изложба за биологично
растениевъдство и живитновъдство
ВИНАРИЯ 4–8.03.
Международна изложба
за лозарство и винарство
Фестивал на виното
ФУДТЕХ 4–8.03.
Международна изложба за храни и напитки,
опаковки, машини и технологии
ВКУСОВЕТЕ НА ИТАЛИЯ 4–8.03.
Изложба на висококачествени
италиански храни и вина
ХОРЕКА ПЛОВДИВ 4–8.03.
Международна изложба за оборудване
за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти
АПИ БЪЛГАРИЯ 4–8.03.
Международна изложба за пчеларство
ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ 25–29.03.
Международна изложба
ИЗЛОЖБА НА ОБЩИНИТЕ 25–29.03.
ЦВЕТНА ПРОЛЕТ 25–29.03.
Специализирана изложба
за цветя, декоративна растителност,градинско оборудване и аксесоари
ЧЕТВЪРТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР 26–29.03.
НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ
ОТ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА
C.A.C. и C.A.C.I.B. 28–29.03.
Международни киноложки и фелиноложки изложби
ТФ - ФЕСТ 23–24.04.
Международен панаир
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на тренировъчните фирми
НЕКСПО 13–15.05.
Международен общински панаир
ПРИНТКОМ 13–16.05.
Международна изложба за печатна комуникация
Национален конкурс за фирмен календар
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 13–16.05.
ЗА ПАНАИРЕН ПЛАКАТ
Съорганизатор: Международна асоциация
на изложбената индустрия – UFI
ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ 27–29.03.
НА КРАСОТАТА И ПРИЧЕСКАТА
Международно изложение за фризьорство, козметика, грим, парфюмерия и мода
Косер Експо 20.06.
МЕЖДУНАРОДЕН 28.09.– 3.10.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР
АКВАТЕХ 28.09.– 3.10.
Международна изложба
за технологии и управление на водите
АУТОТЕХ 28.09.– 3.10.
Международна изложба
за транспорт и автосервизно оборудване
ЕЛТЕХ 28.09.–3.10.
Международна изложба
за електроника и електротехника
ЕНЕКО 28.09.–3.10.
Международна изложба за енергетика и екология
ИНФОТЕХ 28.09.– 3.10.
Международна изложба
за информационни технологии
ИНТЕРМИН ЕКСПО 28.09.– 3.10.
Международна изложба
за минната индустрия
МАШИНОСТРОЕНЕ 28.09.– 3.10.
Международна изложба за машиностроене
ХИМИЯ 28.09.– 3.10.
Международна изложба за химия
СТРОЙТЕХ 28.09.– 3.10.
Международна изложба
за строителни материали, машини и технологии
АВТОМОБИЛЕН САЛОН ПЛОВДИВ 28.09.– 3.10.
МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 22–24.10.
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Международна изложба
за медицина, стоматология и фармация
БУЛКОЛЕКТО 23–25.10.
Международен панаир на колекционерите
C.A.C. и C.A.C.I.B. 24–25.10.
Международни
екстериорни киноложки изложби
ЦВЕТНА ЕСЕН 21–25.10.
Специализирана изложба
за цветя, декоративна растителност,
градинско оборудване и аксесоари
Програмата подлежи на промяна.

Покана за представяне на предложения „Повишаване на капацитета за иновации на
МСП чрез предоставяне на по-добра подкрепа за иновации”
Краен срок: 29.04.2015
Тема: професионализация на открито управление на иновациите в малките и средни
предприятия
Обхват: Събиране и анализ на информация и данни относно прилагането на
отворения достъп до иновациите в МСП, като се вземат предвид различните ситуации в
държавите-членки и в специфични сегменти на пазара. Идентификация на примери и
анализ на това как тези практики се организират и управляват както във
високотехнологичните, така и в нискотехнологичните производства. Публикуване и понататъшно разпространение на годишен доклад относно използването на отворени
иновации от МСП в определени сектори на икономиката.
Източник:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2352innosup-7-2015.html

Грантове на Инициатива Психично здраве на Фондация Отворено общество
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Краен срок: текущ
Програмата на Инициатива Психично здраве очаква проектопредложения, които
стимулират реформа на националното здравеопазване, социалното подпомагане,
образованието, както и политиките по заетостта. Програмата предвижда подкрепа за
организации, които работят в областта на политиката на базата на застъпничество на
местно или национално равнище, с цел насърчаване на живота в общността за хора с
интелектуални затруднения.
Проектите трябва да са насочени към хора с увреждания в областите:
1. Жилищно настаняване
2. Ранна интервенция
3. Включващо образование
4. Субсидирана заетост
Кандидатите трябва да бъдат неправителствени организации в Централна и Източна
Европа и бившия Съветски съюз.
Кандидатите могат да бъдат и организации, базирани в други страни, които
фокусират дейността си в този регион.
Източник: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/mental-health-initiative

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Краен срок: 7 януари 2015 г.
По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на
проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ.
Първата грантова схема е "Повишаване на енергийната ефективност и използване на
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". В
програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област.
Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще бъдат
финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от
ферми и др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1
764 705 евро.
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Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до
200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и
оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските
цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към
конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в
това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия.
Едно проектно предложение може да включва една или повече сгради.
Времето за изпълнение на проектите е до април 2016 г.
Източник: http://www.mi.government.bg/bg/pages/bg-04-programm-138.html

Покана за представяне на предложения Иновативни мобилни приложения за
електронно управление от малки и средни предприятия
Подаването на проектни предложения по настоящата покана ще бъде отворено на 1
януари 2015 г.
Обхватът на настоящата покана е да осигури подкрепа за иновативни МСП,
включително стартиращи предприятия, за проектиране и създаване на иновативни
приложения, за да се насърчи предоставянето на мобилни обществени услуги.
Очакван ефект:
 Повишаване показателите на рентабилност и растеж на МСП чрез комбиниране и
трансфер на новите и съществуващите знания в иновативни и конкурентни решения,
които обхващат европейски и световни бизнес възможности.
 Поемане и разпределение на иновации, премахване на специфичните
предизвикателства по устойчив начин.
 Увеличаване на частните инвестиции в областта на иновациите, по-специално на
лоста на частния съинвеститор и / или последващи инвестиции.
 Очакваният ефект трябва да бъде ясно описан в количествено и качествено
отношение (например върху оборота, заетостта, пазара, управление на продажбите,
възвръщаемост на инвестициите и печалба).
Тип операция: инструмент за МСП (70%)
Източник:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovativ
e-mobile-e-government-applications-by-SMEs
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The Venture - Win the right way - инициатива за социални предприемачи

Краен срок: 9 януари 2015 г.
1 млн. долара ще бъдат отпуснати на предприемачи с идеи за бизнес, като условието
е бизнесът им да създава значима социална промяна.
България има уникалния шанс да бъде една от 14-те страни участници от целия свят
в инициативата на Chivas. Другите държави, в които ще се търсят най-достойните социални
предприемачи са Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, страните от Персийския залив, Япония,
Мексико, Южна Африка, Тайланд, Великобритания, Украйна, Уругвай и САЩ.
Кандидатите с идеи за социално значим бизнес трябва да се регистрират на сайта на
инициативата, където трябва да попълнят формуляр и да приложат 2-минутно видео с
презентация на бизнес-идеята. Единственото ограничение за кандидатите е да имат
навършени 25 години.
14-те финалисти от страните участници ще бъдат поканени на едноседмичен
тренировъчен лагер в Силициевата долина в Калифорния. Те ще имат шанса да се срещнат
и да обсъдят проектите си с водещи лидери на компании от технологичния бранш, а техни
ментори ще бъдат професионални експерти.
Част от наградния фонд - 250 хил. долара ще отидат при кандидат, избран чрез
гласуване на сайта на инициативата.
Юни/юли 2015 г. ще бъде обявен големият победител, който ще получи 750 хил.
долара, за да реализира своята бизнес-идея.
Източник: https://www.theventure.com/bg/en/

COS-TFLOWS-2014-3-15: Подпомагане на транснационалния туризъм в ЕС за
възрастните и младите хора в ниския и среден сезон
Краен срок: 15 януари 2015 г.
Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия в рамките на Европейската
комисия обяви покана за представяне на предложения " Подпомагане на
транснационалния туризъм в ЕС за възрастните и младите хора в ниския и среден
сезон”. Основната цел на настоящата покана е да се засили конкурентоспособността на
европейския сектор на туризма, като се насърчава удължаването на туристическия сезон
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и чрез увеличаване на вътрешната мобилност на възрастните хора (над 55 години) и
млади хора (15-29 години).
Предложенията за проекти трябва да следват едно от следните две направления в
зависимост от избраната цел:
1. "НАПРАВЛЕНИЕ А" - по това направление Комисията ще съфинансира действия
специфично насочени към разработване на транснационални туристически продукти за
възрастни, улесняване на туристическите потоци в Европа по време на ниски и средни
сезони
2. "НАПРАВЛЕНИЕ B" - по това направление Комисията желае да финансира до два
проекта, които трябва да са "пилотни" както по отношение на тяхната способност да се
справят с основните потребности и ограничения, които младите хора възприемат като
бариери пред транснационалната мобилност, така и от гледна точка на способността им
да се превърнат в модел, който ще бъде репликиран.
Допустимите кандидати са:
- Държавни органи (национални, регионални, местни) и техните мрежи или асоциации на
европейско, международно, национално, регионално и местно равнище;
- Международни организации;
- Младежки / пенсионери организации / асоциации / федерации;
- Университети;
- Обучение и образователни институции;
- Изследователски центрове;
- Организации за управление на дестинации и техните мрежи / асоциации;
- Туристически агенции и туроператори и техните чадър сдружения;
- Организации с нестопанска цел (частни или публични), неправителствени организации,
организации на гражданското общество, фондации и мозъчни тръстове, мрежи или
федерации на публични или частни организации, чиято основна дейност попада в
следните области: туризъм, политики за младежи или възрастни или всяка друга област,
която е тясно свързана с предмета на предложението;
- Търговски и промишлени камари, камари на занаятите или подобни организации;
- Малки и средни предприятия (МСП), действащи в сектора на туризма.
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Кандидатите трябва да са от държави-членки на ЕС или от страните, участващи в
програмата COSME.
Максималната субсидия за проект:
- 220 000 евро за проекти, представени под НАПРАВЛЕНИЕ A;
- 250 000 евро за проекти, представени под НАПРАВЛЕНИЕ B.
Източник: http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15

BG04-03-04 "Производство на горива от биомаса"

Краен срок: 7 януари 2015 г.
Министерство на икономиката и енергетиката очаква предложения за финансиране
на проекти в областта на изграждане на инсталации за производство на твърди, течни и
газообразни
горива
от
биомаса
от
малки
и
средни
предприятия.
По Програмата могат да кандидатстват мзалки и средни предприятия.
Размер на гранта: от 50 000 до 200 000 евро.
Финансовата подкрепа от страна на програмата може да бъде в размер до 60% от
допустимите разходи.
Индикативен бюджет на схемата: 1 764 706 евро.
Източник:
http://energygrantsbg.org/bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8/%D0%
BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/quisque
-blandit-tincidunt-hendrerit.html
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Във връзка с отбелязването на предстоящия
3-ти декември - Международен ден на хората с увреждания
желаем на работещите в специализираните предприятия здраве, а на
техните ръководства и успех за развитие и подобряване качеството на
живот на хората с увреждания в България!
Екипът на НФРИ

