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НОВИНИ
На 11-ти февруари 2014 г. (вторник) 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 социалното осигуряване през
2014 г.”.
На 11.02.2014 г. от 9.30 часа, бул.”Дондуков” № 11, ет.9 НФРИ организира
провеждане на семинар за ръководители и счетоводители на тема „Промени в данъчните
закони и в социалното и здравно осигуряване през 2014 г.”
„ Промени в социалното осигуряване през 2014 г.”
Дата:

11 февруари 2014 г.

С тр. 2
Лектори:

Зорница Димитрова – гл.експерт в НАП

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

Учебна програма:
09.30 – 10.45 ч. Промени в социалното осигуряване за 2014 г.
Лектор: Зорница Димитрова
10.45 -11.00 ч. Кафе-пауза
11.00-12.30 ч. Подаване на декларации Образец на Декларация 1 на НАП и Образец на
Декларация 6 на НАП.
Лектор: Зорница Димитрова

Моля да заявите участие до 07 февруари 2014 г.!

Такса участие в семинара не се дължи.

За допълнителна информация и заявки за участие в офиса на НФРИ:
тел.: 02 986 53 00 – Стела Костова.

Два уърк-шопа се организираха от Италианската търговска камара в България

На 16 декември в Новотел Европа в столицата се състоя първия „Иновативни
финансови инструменти за устойчиво развитие на социалните предприятия”.
Събитието бе организирано от Италианската търговска камара в България, по проект
„Стартиране на дейности за социалните предприятия в Югоизточна Европа”
(EASE&SEE
Project).
В две сесии бяха разгледани инструментите и начините за представяне на
бизнес-идеите пред финансовите институции.

С тр. 3

На 30.01.2014 г. в Бест Уестърн Сити Хотел в София се проведе вторият
уъркшоп, „Социално предприятие по мярка, Нови финансови инструменти”.
В семинара участваха и членове на НФРИ – „Мир” ЕООД, Етрополе, „Да Винчи
Дентално Студио – СМТЛ” ООД, ЕТ „САВИНА – Събина Данева”, социални предприятия от
страната, НПО, големи компании и фина нсови институции. Семинарът беше открит от
координатора на проекта г-н Анселмо Капороси, Президент на Експертен съвет по
структурни фондове и европейски програми към Италианската търговска камара в
България.
Теодора Тодорова и Илия Гаралиев от Дирекция „Жизнен стандарт, демографско
развитие, политики и стратегии” на Министерство на труда и социалната политика говориха
по темата за социална икономика и социално предприемачество, дефиниция на „социално
предприятие” според характеристиките, посочени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346/2013 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2013 година относно европейски
фондове за социално предприемачество.
Беше споменато, че е приет План за действие по социална икономика 2014 – 2015 г.
към Национална концепция за социална икономика. Представителите на МТСП предложиха
на вниманието на участниците в семинара и Електронен каталог, в който се съдържа база
данни на социални предприятия, произвеждащи различни стоки и услуги и която предстои
да се допълва до лятото на тази година. Електронният каталог се намира на Интернет
адрес: http://seconomy.mlsp.government.bg/.
В първата сесия на уършопа под наслов „Обмяна на идеи” бяха представени идеи за
устойчиви социални предприятия от страна на участниците .
Последваха индивидуални срещи на социалните предприемачи с представители на
големи компании и финансови институции - IBM, Musala Soft, Automotive cluster, фондация
към BNP Paribas, фонд Eleven, Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия
при Столична община.
В следобедната втора сесия „Нови финансови възможности” своята дейност
представиха фонд LunchHub и фондация към BNP Paribas. Възможностите за развитие на
социално предприемачество по ОП „Развитие на човешките ресурси” през новия отчетен
период 2014-2020 година бяха очертани от представител на МТСП, ГД „Европейски
фондове, международни програми и проекти”.

С тр. 4

Покана за участие в обучение на тема: „Психично здраве и трудова заетост”
Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София” кани представители на
работодатели в обучение на тема „Психично здраве и трудова заетост”, което ще се
проведе от 10:00 до 17:00 ч на 24 и 25 февруари, 2014 (понеделник и вторник) в Комплекс
за психично-здравни услуги в общността, район Слатина (адрес: гр.София, жк.Слатина,
ул.Роглец №17).
Обучението се организира в рамките на проект „Шанс за по-добра възможност”, който се
осъществява от фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София” с финансовата
подкрепа на ЕСФ чрез Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” схема ”Без
граници – Компонент 1 – Фаза 2”.
Проектът цели да изследва възможностите хората с увреждания да бъдат наети на реалния
пазар на труда чрез въвеждане на подхода „Подкрепена заетост”.
Ежедневната работа на фондацията е свързана с предоставяне на услуги за хора с
психично-здравни проблеми. Конкретната цел на предлаганото обучение е да бъдат
информирани работодателите за ползите, трудностите и възможните механизми за
подкрепа, които могат да имат при наемането и/ли управлението на хора с психичноздравни
трудности. От друга страна, обучението е насочено към развенчаване на някои от
съществуващите митове и стереотипи, свързани с невъзможността на хората с
психичноздравни проблеми да работят пълноценно.
Обучението е предназначено към всички, които проявяват интерес към темата за
психичното здраве и работното място, работодатели на човек с психичноздравни трудности,
или имащи намерение да наемеат на работа човек с увреждане.
Допълнителна информация:
По време на двата обучителни дни обядът и кафе -паузите са осигурени от организаторите.
Обучението е безплатно за участниците, като в края са предвидени сертификати за участие.
За въпроси, свързани с обучението, може да се обръщате към Калина Иванова, тел.02/
42 140 51.
Потвърждаване на участието става на мейл: kstoikova@mh-community.org, който да
съдържа името на вашата организация и брой участници.

С тр. 5

Карта с местоположението на залата, в която
ще се проведе обучението:
Отбелязана е със зелената точка на картата.
Залата се намира на ет.3 от сградата на
Комплекс за психично-здравни услуги в
общността,
район
Слатина
–
зелена
триетажна къща . Телефон: 02 42 140 51

ПРОГРАМА
Обучение за работодатели на тема „ Психично зд раве и трудова заетост”
24.02.2014 – понеделник
10:00 - 11:30 Въведение (запознаване, представяне целите на проекта)
11:30 - 11:45 Кафе-пауза
11:45 - 13:15 Психична болест. Видове психична болест.
13:15 - 13:45 Обяд
13:45 - 15:15 Митове за психичната болест - недостатъци и преимущества
15:15 - 15:30 Кафе-пауза
15:30 - 17:00 Социално то значение на психичната болест. Стигма и дискриминация
25.02.2014 – вторник
10:00 - 11:30 Нагласи към заетостта
11:30 - 11:45 Кафе-пауза
11:45 - 13:15 Модели на заетост за хора с психични увреждания
13:15 - 13:45 Обяд
13:45 - 15:15 Специфика на психичното заболяване и възможности за трудова заетост
15:15 - 15:30 Кафе-пауза
15:30 - 16:30 Програми за трудова заетост на хора с увреждания
16:30 – 17:00 Закриван

С тр. 6

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на
проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана
работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и
кооперации на хора с увреждания.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на
хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.
1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална
насоченост/:
1.1. Максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.
1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 12.03.2014 г.
2. По Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска
насоченост/:
2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.
2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 28.03.2014 г.
3. Допълнителна информация:
3.1. Исканата сума за едно проектно предложение съобразно 1.1 и 2.1, трябва да е
съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.
3.2. При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се
увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от Методиката.
Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с
увреждания на адрес: гр. София - 1233, ул.”Софроний Врачански” № 104-106 или по пощата
с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на
проектите за конкурса.

С тр. 7
Проектите се подават на хартиен носител – в три екземпляра и електронен носител
(формуляр и бюджет) - в един екземпляр.
Конкурсните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния
електронен адрес на АХУ - ahu@mlsp.government.bg, в срок до 17.30 часа на 10.04.2014 г.
за проекти със социална насоченост и в срок до 17.30 часа на 02.05.2014 г. за проекти със
стопанска насоченост.
Уведомяваме всички кандидати, че от 01.01.2014 год. е в сила нов Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(Регламент). За основните акценти в новия Регламент за помощта de minimis можете да
прочетете в коментара на Министерство на финансите – НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА
МИНИМАЛНАТА ПОМОЩ ( ПОМОЩ DE MINIMIS). (информация за новия регламент
публикувахме в бр.1 на Информационния бюлетин на НФРИ).
Конкурсната документация можете да намерите в Интернет страницата на АХУ,
рубрика
проекти
и
програми,
Работодатели
по
чл.
28
от
ЗИХУ:
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9 .
Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95,02/ 832 90 73.
В рубрика "Проекти и програми" Работодатели по чл.28 от ЗИХУ - е
публикувана Методиката за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за
финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез
обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) във
връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).
Може да се запознаете с изменененията и допълненията по методиката в Заповед №
РД 01- 67 / 31.01.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика като отворите
първия документ от тук: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на
проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна
среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им
места.

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодате ли, регистрирани по
действащото законодателство.

С тр. 8
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8,
т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на
хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD.
Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 10.03.2014 г. Проектните
предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106,
София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по -късно от 17.30 ч.
на 10.03.2014 г .
Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 02/832 90 73.
В рубрика "Проекти и програми" Работодатели по чл.25 от ЗИХУ - е
публикувана Методиката за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и
отчетност на проекти на работодатели/органи по назначаване за осигуряване,
приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания и
предоставяне за финансиране със средства на Агенция за хората с увреждания на
основание чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания (ППЗИХУ) във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората
с увреждания (ЗИХУ), изменена и допълнена със Заповед № РД 01- 66 / 31.01.2014 г. на
Министъра на труда и социалната политика.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти
на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито
собственици са подобни лица.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за
интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница.
Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия)
и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I и II на бюджета.

С тр. 9
Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 28.02.2014 год. в АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с
пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 28.02.2014 г.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 02/832 90 73.
В рубрика "Проекти и програми" - Самостоятелен бизнес - е публикувана Методика
за класиране, финансиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване и
разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания на
основание чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с
увреждания /ЗИХУ/, изменена и допълнена със Заповед № РД 01- 42 / 27.01.2014 г. на
Министъра на труда и социалната политика.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти
на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за
хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел,
както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по
Закона за кооперациите.
Проектите се изготвят по Методика на основание чл. 8, т. 6 от Закона за
интеграция на хората с увреждания.
Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти
както следва:
 по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лв.
 по компонент 3 – до 10 000 лв.
 по компонент 4 – до 15 000 лв
Конкурсната
документация
може
да
намерите
в
Интернет
страницата: www.ahu.mlsp.government.bg
Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 20.02.2014 г. Проектните
предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител
/формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански”
№ 104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не
по-късно от 17.30 часа на 20.02.2014 г.
Телефони за справки в АХУ: 02/931 80 95, 02/ 832 90 73.
В рубрика "Проекти и програми" - НПО са публикувани Нови: МЕТОДИКА ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА
КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ФИНАНСИРАНИ

С тр. 10
ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ) НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.8, Т. 6 ОТ ЗАКОНА
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

EuropeAid/135181/C/ACT/Multi: Овластяване на по-добър живот, включително развитие
на уменията и професионалното образование и обучение, по отношение на
маргинализирани и уязвими лица и хора, зависими от сивата икономика
Краен срок: 19 февруари 2014 г.
Предложенията трябва да включват най-малко една от следните мерки:
-

Укрепване на правата по време на работа и адаптиране на националните и
местни политики за условията и нуждите на хората, зависими от сивата
икономика;
- Повишаване на пригодността за заетост и производителността на
хората,
зависими
от
сивата
икономика;
- Укрепване на организациите на хора, зависими от сивата икономика, и
участието им в разширението на националната политика и укрепване на
системите и програмите за социален диалог и социалната закрила.

Източник:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1389282808554&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538
&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13518
1#

Програма за подкрепа на НПО в България: Стартира вторият конкурс за
набиране на проектни предложения
Краен срок: 31 март 2014 г., 17:00 ч.
Подават се проектни предложения в четири тематични области:
- Демокрация, права на човека и добро управление;
- Социално включване и овластяване на уязвими групи;
- Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
- Изграждане на капацитет на НПО.
Източник: http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=84

С тр. 11

Актуални обществени поръчки

І. КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Доставка на перилни и почистващи препарати за Зоопарк Ловеч”
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
39831000
Описание: Перилни и почистващи препарати
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 1500 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Ловеч
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 11/02/2014 17:00
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025192

IІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Избор на изпълнител за осигуряване информация и
публичност” в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по договор за
безвъзмездна финансова помощ № 13-13-144/15.11.2013 г., по Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд” Подробна информация за обществената поръчка се съдържа
в Техническото задание – Приложение № 1.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
79341000
Описание: Рекламни услуги

С тр. 12
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5043 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Сливен
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 03/02/2014 16:00
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025142

ІII. КРАТКО ОПИСАНИЕ: “Организиране на информация и публичност и събития” в
изпълнение на проект “Заедно за по-добро бъдеще”, схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства”, ОП „Развитие на човешките ресурси“,
одобрен за финансиране с договор № BG051PO001-4.1.05-0252 от 17.09.2013 г.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
79340000
Описание: Рекламни и маркетингови услуги
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5810 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Русе
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 03/02/2014 16:30
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025056
ІV. КРАТКО ОПИСАНИЕ: Дизайн, предпечат, коректури, отпечатване и други
специфични дейности, свързани с издаване и доставка на печатни материали на „Софийска
вода” АД.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22000000
Описание: Печатни материали и свързани с тях продукти
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: НП
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. София
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 05/02/2014 16:00
Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025239

С тр. 13

Областни информационни центрове
в подкрепа на малките и средни предприятия

ОИЦ
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана

Адрес

Тел./факс

Пл. „Георги Измирлиев – Македончето”
№5
0893405768
Гр. Благоевград 2700
Ул. „Трапезица” № 5
056826136
Гр. Бургас 8000
Пл. „Св.Св. Кирил и Методий” № 2
052820911
(Козирката)
052820955
Гр. Варна 9000
Бул. „България” № 24
062620075
Гр. Велико Търново 5000
Пл. „Бдинци” № 2
0879949200
Гр. Видин 3700
Ул. „Полковник Кетхудов” № 4
092627431
Гр. Враца 3000
066807222
Пл. „Възраждане” № 3
ф.
Гр. Габрово 5300
066809371
Бул. „25-ти септември” № 25
058603527
Гр. Добрич 9300
Ул. „Македония”, Сграда на
„Информационен център”, офис № 5
036165334
Гр. Кърджали 6600
Ул. „Патриарх Евтимий” №18
078520212
Гр. Кюстендил 2500
Ул. „Търговска” № 29,
Барокови къщи
068604297
Гр. Ловеч 5500
Ул. „Иван Аврамов” № 10
096300560

Електронна поща

oic.blagoevgrad@eufunds.bg
oic.burgas@eufunds.bg
oic.varna@eufunds.bg
oic.vt@eufunds.bg
oic.vidin@eufunds.bg
oic.vratsa@eufunds.bg
oic.gabrovo@eufunds.bg
oic.dobrich@eufunds.bg
oic.kardzhali@eufunds.bg
oic.kyustendil@eufunds.bg
oic.lovech@eufunds.bg
oic.montana@eufunds.bg

С тр. 14
ОИЦ

Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Централен
информационен и
координационен
офис

Адрес

Тел./факс

Гр. Монтана 3400
Бул. „България” № 2
034446209
Гр. Пазарджик 4400
Ул. „Кракра” № 15
076600777
Гр. Перник 2300
Ул. „Дойран” № 81 А
064800054
Гр. Плевен 5800
064800614
Пл. „Централен” № 1
032656407
Гр. Пловдив 4000
Бул. „България” № 34
084557577
Гр. Разград 7200
Пл. „Свобода” № 4
082506899
Гр. Русе 7000
Ул. „Симеон Велики” № 49
086822012
Гр. Силистра 7500
Бул. „Цар Освободител” № 1
044611145
Гр. Сливен 8800
Бул. „България” № 12
030188805
Гр. Смолян 4700
Бул. „Витоша“ № 99
028511297
Гр. София 1000
Бул. „Митрополит Методий Кусев” № 9
042603526
Гр. Стара Загора 6000
Ул. „Стефан Куцаров” № 28
060162165
Гр. Търговище 7700
Бул. „България” № 140
038622263
Гр. Хасково 6300
Бул. „Славянски” № 17
054966200
Гр. Шумен 9700
054830662
Ул. „Търговска” № 34
046620189
Гр. Ямбол 8600
Ул. „Сердика” № 6-8
Гр. София 1000

029402873
ф.
029402376

Електронна поща

oic.pazardzhik@eufunds.bg
oic.pernik@eufunds.bg
oic.pleven@eufunds.bg
oic.plovdiv@eufunds.bg
oic.razgrad@eufunds.bg
oic.ruse@eufunds.bg
oic.silistra@eufunds.bg
oic.sliven@eufunds.bg
oic.smolyan@eufunds.bg
oic.sofia@eufunds.bg
oic.stz@eufunds.bg
oic.targovishte@eufunds.bg
oic.haskovo@eufunds.bg
oic.shumen@eufunds.bg
oic.yambol@eufunds.bg

ciko@eufunds.bg

С тр. 15

Национална телефонна линия за правна помощ

Националното бюро за правна помощ разкри Национална телефонна линия за правна
помощ и 2 Центъра за правна помощ във Видин и Сливен.
Националната телефонна линия за правна помощ е телефонен номер, на който всеки
гражданин може да получи безплатен правен съвет от квалифициран юрист. Гражданите
заплащат единствено цената на телефонния разговор.
Национален телефон за правна помощ – 0700 18 250
В двата центъра за правна помощ в Сливен и Видин гражданите могат да получат
безплатна правна консултация на място. Косултации се дават след предварително уговорен
час по телефона.
Контатни центрове за правна помощ:
Видин – ул. „Цар Александър II“ №19, ет. 6, тел.: О87 708 85 22
Сливен – ул. „Великокняжевска“ №6, тел.: 087 762 26 65
Откирването на националната телефонна линия и двата центъра за правна помощ се
осъществява в рамките на проект за подобряване достъпа на уязвими групи до правна
помощ, финансиран от Норвежкият финансов механизъм. Проектът се реализира в
сътрудничество със Съвета на Европа и Институт „Отоврено общество“. Негова основна
цел е да подобри представянето на „първична правна помощ“ и да подобри правната рамка
на
системата
за
правна
помощ
в
цялата
страна.
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Асенова крепост

Екипът на НФРИ

