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Н О В И Н И 
 

Трети европейски форум за социално предприемачество се проведе в периода 
20-23 март 2014 в „Международен панаир Пловдив” АД  

 

Третият европейски форум за социално предприемачество се проведе от 20 до 23 
март т.г. в Пловдив. Форумът включи конференция на тема „Насърчаване на социалното 

предпримачество възможности и преспективи” и Трети европейски панаир на предприятия и 
кооперации от социалната икономика, който бе открит официално от министъра на труда и 
социалната политика Хасан Адемов. Гости на откриването бяха и Лазар Лазаров – 

зам.министър на труда и социалната политика, Минчо Коралски  - изпълнителен директор 
на Агенцията за хората с увреждания, Иван Соколов - председател на Съвета на 
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директорите на Международния панаир -Пловдив, Марко Цуравич – Европейска комисия, ГД 
„Предприятия и промишленост”, Ян Олсон – Европейски икономически и социален комитет, 
Бруно Ролантс - генерален директор на Европейската конфедерация на производствените 

кооперации и социални предприятия и други. 
В словото си при откриването на изложението министър Адемов заяви: „Това е 

празник на социалното предприемачество не само в България, но и в Европа, и ще разшири 
територията на социалната икономика. Българското правителство има инвестиционни 
приоритети, ориентирани към развитие на социалната икономика.”  

И тази година програмата на събитието включваше конференция на тема 
“Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи”; кръгла 

маса, посветена на „Развитие на социалното предприемачество – ролята на държавата 
и общините” и Трети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната 
икономика, който е уникален в рамките на Европа. Това ежегодно събитие съдейства за 

развитие на социалното предприемачество и социалната икономика в България и 
насърчава заетостта на хората с увреждания. Участници във форума са НПО, работещи с 

хора с увреждания, национално представителни организации на и за хора с уврежда ния и 
82 социални предприятия, кооперации и доставчици на услуги от България, Белгия, 
Румъния, Италия, Турция и Испания. 

Официални гости и участници в конференцията бяха представители на европейски и 
български институции и неправителствени организации. В своето приветствие генералният 

секретар на СЕКОП Бруно Ролантс изтъкна значимостта на този панаир в рамките на целия 
европейски пазар, защото чрез него се интернационализират предприятията от ЕС. 
Подкрепа за изложението заяви в словото си и Ян Олсон, член на Европейски икономически 

и социален комитет. Марко Цуравич – ръководител направление в Главна дирекция 
„Предприятия и промишленост” на ЕК припомни, че социалната икономика заема 10% от 
целия бизнес и ангажира 6% от работещите в ЕС, като в България заетите в сектора са 

около 3000. Той подчерта, че Европейският панаир съдейства да се разработват нови и 
успешни модели на социално предприемачество. 

 
Националната федерация на   

работодателите на инвалиди беше 

основен съорганизатор съвместно с НС 
на ТПК от страна на национално-

представителните организации на и за 
хора с увреждания. 

 

Членове на НФРИ взели участие в 
Третия  

Европейски панаир на предприятията от 
социалната икономика: 

 

 РАЙНА КНЯГИНЯ - П ООД – 
ПАНАГЮРИЩЕ,  

 
 ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ, 

 

Министър Хасан Адемов открива Европейския панаир  
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 АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД, 

 
 ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП, 

 
 МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ, 

 

 НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО, 
 

 „МАЛЬОВИЦА” ЕООД – САМОКОВ, 
 
 ФОНДАЦИЯ „ГИП – СОФИЯ”, 

 
 ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК, 

 
 ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД – СОФИЯ, 

 

 

 СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД – ЯМБОЛ 
 
 

След откриването на панаира официалните гости разгледаха изложението на стоки  и услуги 

 

 
                                                                                                         

 
 

новите членове на федерацията от ГИП – 

София ЕООД 

пред щанда на общинско предприятие „Пролет” ЕООД – 

гр.Пирдоп 
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По време на официалната церемония по откриването на панаира министърът на 
труда и социалната политика д-р Адемов връчи награди на участници в панаира за техни 
иновативни продукти/услуги. От членовете на НФРИ награди получиха „Лозана” ЕАД - за 

иновативно въвеждане на ново производство – 
производство на ролки за касови апарати и 

„Авис” ЕООД за нов продукт на фирмата – 
сладко от маслодайни рози. 

 
 

 
 

 
 

 

Конференция на тема “Насърчаване на социалното предприемачество 

възможности и перспективи”  

20 март 2014, гр.Пловдив 

В рамките на Третия европейски панаир се състоя и конференция на тема 
„Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи”  в 
Конгресния център на Международен панаир Пловдив.  

На нея представители на Европейската комисия, Европейския икономически и 
социален комитет и Европейската конфедерация на производствените кооперации и 

социалните предприятия (СЕКОП) представиха новите моменти в политиката за развитието 
на социалното предприемачество и насърчаването заетостта на хората с увреждания, 
презентирани на европейската конференция през месец януари 2014 г. в Страсбург.  

В началото на конференцията зам.-министър Лазар Лазаров представи ролята на 
държавата за развитието на социалното предприемачество като постави акцент върху 

трудовата реализация на хората с увреждания, социалните предприятия и социалната 
икономика чрез Закона за интеграция на хората с увреждания и конкретни политики за 
осигуряване на заетост, изпълнявани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Според 

представените данни по реализираните програми, насочени към социалното 
предприемачество, през 2013 г. в АХУ са одобрени 32 проекта, като размера на отпуснатата 

субсидия е 541 222 лв. Според данните на Оперативна програма „Развитие на човешките 
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ресурси“ 2007-2013 г. той отбеляза, че към края на септември 2013 г. са създадени 77 нови 
предприятия в сферата на социалната икономика и са подкрепени 87 действащи такива. „3 
681 души са започнали работа в сферата на социалната икономика”, обобщи заместник-

министър Лазаров. 
Марко Цуравич - ръководител на направление в Главна дирекция „Предприятия и 

промишленост”  в ЕК представи политиката на Европейската комисия за насърчаване на 
социалното предприемачество. 

Аглика Цветанова от представителството на Европейската комисия в България 

направи преглед на макро-икономическите дисбаланси с акцент върху пазара на труда и 
междуфирмената задлъжнялост на Европейската комисия.  

Филип Хат, бивш началник отдел ГД „Заетост, социални въпроси и включване” говори 
за Европейския социален фонд и перспективите за развитие на социалното 
предприемачество през новия програмен период 2014-2020 г. 

Бруно Ролантс и Ян Олсон говориха за кооперациите и предизвикателствата пред 
тяхното развитие в светлината на европейския хоризонт. 

Петру Василе Гафиук от Румъния представи опита на социални фирми Европа и 
техния принос за социалната икономика в Европа, а Санжин Плакало - проекти за социални 
предприятия и кооперации. 

Преди да закрие конференцията Минчо Коралски говори за възможностите за 
развитие на социалното предприемачество в България и дейността на АХУ в тази насока 

посредством управляваните от Агенцията схеми за подкрепа на специализирани 
предприятия и кооперации и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с 
трайни увреждания, която определи като много успешна. 

 
 През втория ден, 21 март се проведе Кръгла маса на тема „Развитие на 
социалното предприемачество – ролята на държавата и общините”. 

Модератор на кръглата маса беше 
председателят на Националната 

федерация на работодателите на 
инвалиди, г-жа Елка Тодорова.  

Възможностите за развитие на 

социалното предприемачество и 
социалните предприятия по линия на 

структурните фондове през новия 
програмен период 2014-2020 бяха 
представени от г-жа Правда Игнатова, 

относно приоритетите на ОП „Развитие 
на човешките ресурси” и Ели Милушева, 

за ОП „Иновации и 
конкурентноспособност 2014-2020” – 
схема „Подкрепа на предприятия  и кооперации на хора с увреждания”.  

Донка Михайлова, кмет на община Троян говори за публично-частното партньорство 
между общините и социалните предприятия като  възможност за развитие на социалното 

предприемачество в страната. 
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Опитът на община Плевен за публично-частно партньорство на местно ниво бе 
представен от г-н Алексей Зелов, зам. кмет на община Плевен и г-н Пенчо Карагьозов, 
председател на ОС на ТПК. 

Финансови инструменти в подкрепа на социалното предприемачество и ПЧП бяха 
представени от Националния гаранционен фонд ЕАД, Сосиете Генерал Експресбанк АД и 

Регионалния фонд за градско развитие. 
Своите добри практики на ПЧП и Европейски проекти презентираха Сдружение 

„C.R.E.A.M.”, СНЦ „Мария Кюри МСА” и Фондация „Каузи”. 

На срещата беше дискутирано, че не се използват в максимална степен наличните  
финансови инструменти от предприятията от социалната икономика. Причините са 

бюрократичните условия за кандидатстване, както и непосилните условия на оперативните 
програми, които крайно демотивират специализираните предприятия и кооперации от 
участие. 

 
 

На 21 март т.г. НФРИ и НС на ТПК организираха среща с членовете си, 
участници в панаира и представители на Министерство на икономиката и 

енергетиката и търговски представители на България  

 

В следобеда на 21  март се проведоха 
срещи с членовете на НФРИ и 

представители на МИЕ и търговски 
представителства в лицето на Дияна 
Найденова – директор на Дирекция «Външна 

икономическа политика», Весела 
Байрактарова – Н-к на отдел Европейски 
департамент по външна икономическа 

политика, Румен Бонев – търговско 
представителство на България във 

Франкфурт и Димитър Салов – икономически 
съветник. Целта на визитите беше да бъдат 

представени участниците от НФРИ с техните производства и капацитетни възможности за 

търсене на пазари и участие в международни специализирани изложения, организирани от 
МИЕ. Търговските представители имаха възможност да се запознаят на място с продуцията 

и услугите на изложителите и да се осъществят преки бизнес контакти между тях. 
Главният директор на Главна дирекция «Европейски фондове за 

конкурентноспособност» и ръководител на Управляващия орган по ОП 

«Конкурентноспособност» Ели Милушева също посещи щандовете на членовете на 
федерацията. Предвид обсъждането на темата за специализирана схема по ОП «Иновации 

и предприемачество», насочена към подкрепа на специализираните предприятия в 
сутрешния панел по време на кръглата маса, председателят на НФРИ прикани Е.Милушева 
да се запознае на място с произвежданите стоки и предоставяните услуги от членовете на 

федерацията. Поканата от страна на председателя на федерацията беше по повод 
споделеното от Е.Милушева мнение, че участието на специализираните предприятия и 

кооперации през първия програмен период на ОП Конкурентноспособност не е успешно, 
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предвид постигнатите индикатори по схемата за «Технологична модернизация на 
специализираните предприятия». 

 

На 24 март 2014 г. в залата на бул.Дондуков 11, София се проведе среща между 
НФРИ и НС на ТПК от една страна и от консултант на МИЕ 

 

В продължение на станалата дискусия по време на Кръглата маса в гр.Пловдив на 21 

март 2014 г., в залата на бул.Дондуков 11, София НФРИ и НС на ТПК инициираха среща с 
представители на МИЕ за да представят позицията си по предоставяне на възможност  за 
нова схема насочена към участие на специализираните предприятия и кооперации по ОП 

«Иновации и предприемачество» през новия програмен период 2014 – 2020 г. 
Е.Тодорова представи причините, поради които специализираните предприятия от 

системата на НФРИ бяха демотивирани да участват в схемата «Технологична 
модернизация за специализирани предприятия» по първия програмен период на ОП 
«Конкурентноспособност», а именно – регламентът «de minimis», изпълнение на условието 

за предоставяне на банкова гаранция, ниският размер на авансово плащане в размер на 
20% от стойността на проекта. 

След станалите дискусии бяха постигнати договорености за облекчаване реда на 
кандидатстване за специализираните предприятия, както и разширяване обхвата на 
схемата насочена към тях чрез включване на СМР, енергийна ефективност, възобновяеми 

енергийни източници, международни сертификати, участия в европейски изложения и др.  
 

На 23 и 24 март 2014 г. в гр.Пловдив стартира първото обучение                                  
по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ 

 Първият модул на обучение «Интернет 
присъствие и онлайн маркетинг” по проекта на 

НФРИ Е-УСПЕХ стартира в гр.Пловдив на 23 и 24 
март 2014 г.; 

Специализираният уъркшоп беше 

организиран по Проект „Е-УСПЕХ”, съгласно 
Договор за безвъзмездна финансова помощ №  

BG051PO001-7.0.07-0142-С0001, насочен към 
заетите от предприятията от социалната 
икономика. 

Основните теми, които бяха разгледани са: 
Присъствие и развитие на бизнеса в интернет, 

Ефективен и ефикасен бизнес в интернет , Основи на онлайн маркетинга – функции, 
предимства и недостатъци, Основни правила и стратегически цели, Сравнение между 
интернет маркетинга и традиционния маркетинг, Форми на онлайн маркетинг и примери от 

практиката. 
Вторият модул на обучението ще бъде на тема  „Е-търговия”  и ще се проведе в гр. 

Банкя на 4 и 5 април 2014 г. в хотел „Жеравна” с начален час – 10.00 часа. 
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Непосредствено след обучението от 25 

до 29 март 2014 г. се проведе и посещение на 
място в Австрия с цел обмен на опит  и 

знания с австрийския партньор по проекта 
BBRZ O и неговата експертна мрежа от 
социални предприятия и организации в 

областта на е-включване и дигиталните 
компетентности. Участниците в посещението 

се запознаха с опита на: 

 
 

 Защитена работилница Teamwork; 

 Трудово училище в Линц; 

 Социално предприятие  Volkshilfe REVITAL 

 Организацията Caritas и социалното 

предприяти към нея  St. Pius 

 Социално предприятие Pro mente 

Oberösterreich In-Takt Linz   

 BBRZ O -партньорската организация  
 

 

 
По този начин  представители на български предприятия от  социалната икономика се 

запознаха на място в Австрия с прилагането на различни практики, като успяха да създадат 
контакти с австрийски предприятия и организации с цел обмяна на опит и знания. 
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На 26 март 2014 г. се състоя официалното откриване на новите производства на 
общинско специализирано предприятие „Лозана” ЕАД – София, член на НФРИ 

 

Официални гости на откриването бяха кмета на Столична община – Йорданка 

Фандъкова, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания – Минчо 
Коралски и представители на НФРИ. 

 
  От губеща общинската фирма „Лозана” се 
превърна в съвременно социално дружество, 

което осигурява работни места, каза кмета 
Й.Фандъкова. Това стана благодарение на  

ръководството на  «Лозана», което успешно 
приключи проекти на стойност около 200 000 
лева, от които над 93% безвъзмездно 

финансиране. По проектите са открити нови 
работни места, извършен е ремонт на сградата и 

в нея е открита обществена пералня и поточна 
линия за производство на ролки за касови 
апарати. Работят 45 души и повече от половината 

са хора с различни увреждания. Най-важният 
ефект е ефекта за хората. Така ставайки клиент на дружеството може да се подпомогнат 

хората, които работят в него, чувствайки се полезни и създавайки блага. 
 

Приносът на ръководството на общинско 

предприятие за хора с увреждания „Лозана” беше 
оценен и от Организационния комитет на Третия 

европейски панаир на социални предприятия и 
кооперации на хора с увреждания в гр.Пловдив, само 
преди дни, на който Лозана ЕАД беше удостоена с 

наградата за иновативно въвеждане на нови 
производства. 

 
Поради отсъствието си от страната, 

председателят на федерацията изпрати 

поздравителен адрес до изп.директор на Лозана ЕАД 
– инж.Юли Андреев. 

 

 

 

 

 

 

Кметът на Столична община Й.Фандъкова 
се запознава с работата на новите 

производства в  Лозана ЕАД  
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Въвеждат се защитени професии и дуална система на образование 

В България се въвеждат защитени професии по региони или стратегически за цялата 
страна. Това стана с приетите на първо четене промени в Закона за професионалното 
образование, благодарение на които се въвежда и т. нар. дуална система на обучение в 

българските училища, въведена в Германия и Австрия, където учениците получават 
заплащане от работодателя още докато учат. 

Бизнесът обаче има нужда от такива хора, за да може да се развива и затова 
Министерски съвет ще изготвя списък на защитените професии. Основната цел на 
защитените професии е да се променят обществените нагласи към неатрактивните 

професии, да се стимулират младите хора да специализират в тях и да се осигурят на 
пазара на труда необходимите специалисти. 

С промените в Закона се въвежда и дуалната система на обучение в българските 
училища. Тя ще стартира пилотно през учебната 2015/2016 година. Според министъра на 
образованието Анелия Клисарова тя ще помогне освен за осигуряване на подготвени 

специалисти за бизнеса и за превенция на отпадането на много ученици от училище.  
 

 

На 14 март 2014 г., в град София  се проведе пресконференция 

за резултатите от изпълнението на проект „Равни възможности, 
реализация, развитие”, организирана от Националното сдружение на 

работодателите на хората с увреждания 

 

В рамките на пресконференцията бяха представени: 

 целите и изпълнените дейности по проект „Равни възможности, реализация, 

развитие”; 

 резултатите от проекта и обмяна на опит ; обсъждане на насоки за устойчивост 
на проекта. 

 
 Пресконференцията се организира по Проект „Равни възможности, реализация, 

развитие”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.05-
008-С0001. 

Проектът стартира на 01.12.2012 г. и приключва на 31 март 2014 г.                                                   

Заложената в проекта идея бе да се активизира социалното включване на хората с 
увреждания в пазара на труда чрез създаване на Центрове за подкрепа, организиране на 

мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания 
като пълноценни български граждани, както и активни мерки в подкрепа на социалната 
икономика. 

Създадените Центрове за подкрепа в градовете София, Варна, Панагюрище, Враца, 
Сливен, Омуртаг и Свиленград подкрепяха: 
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 хора с увреждания в активна трудова възраст на територията на 6-те района на 
планиране; 

 специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания; 

 неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и 
тяхната социална интеграция;  

 изследователи, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната 
социална интеграция чрез трудова заетост; 

 представители на различни общности. 

 
  Чрез изградените Центрове бяха реализирани следните дейности:  

 
 Национален форум и шест регионални форума; 

 
 Първо Национално изложение на открито «Дни на равните възможности» 

- 28-30 септември 2013 г., в градинката пред Народен театър “Иван Вазов” в 

София, на което бяха: 
 Представени продукти/услуги на предприятия на и за хора с увреждания, НПО 

и хора с увреждания  

 Участваха 30 специализирани предприятия и фирми в следните области: 
облекло, козметика, пакетиране, дизайн, туризъм, ръчно изработени сувенири, 

пластмасови изделия и други 
 Участваха ад 20 НПО, доставчици на социални услуги и работещи по 

проблемите на заетостта на хората с увреждания; 

 Работилници “Аз мога”: пачуърк, традиционни кукли, сувенири от мед, 
изработване на бижута, книжни цветя и пощенски картички, приготвяне на хляб; 

 Фотоизложба “Един живот,една история”; 

 Сценични изяви на хора с увреждания; 
 Прожекция на филми за живота на хората с увреждания; 

 
 Предоставяне на специализирани услуги за посредничество от седем 

Центъра за подкрепа в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, 

Варна, Сливен, Свиленград. 
 

 Проучване потребностите на хората с увреждания и разработване на 
конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост  за 

повишаване на ефективността на политиките на местно и национално  ниво. 

 
 Специализирани семинари по ключови компетенции за „Придобиване на 

социални умения за само-помощ и работа в смесени колективи в 
специализираните предприятия” и за наставници  по професионална 
рехабилитация за въвеждане на хора с увреждания в трудовия процес. 

 
 Проведени шест информационни кампании чрез които: 

 Повишена информираност по проблемите на хората с увреждания и тяхната 
реализация на пазара на труда посредством проведените информационни 
кампании – Национално изложение “Дни на равните възможности”, шест 
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регионални и един национален форум;  над 100 000 лица, обхванати от 

информационните кампании 
 20 споделени добри практики на НПО в областта на хората с увреждания по 

време на “Дните на равните възможности”  
 34 специализирани предприятия и фирми, представени по време на 

изложението 
 12 хора с увреждания, представили занаяти и умения по време на 

изложението. 

Чрез извършените дейности бяха: 

 Идентифицирани в системен вид множество социални бариери пред 

работодателите и пред хората с увреждания за първи път в България. 
Идентифицираните социални бариери са обединени в различни трендове: 

  9 на брой за работодателите 
 10 на брой за хората с увреждания . 

 

 Въз основа на резултатите от изследването и вторичен анализ на достъпната научна 
информация са направени 9 системни препоръки към сегашните и бъдещи 

политики в сферата на заетостта на хората с увреждания.  
 

 Изведени  са също така изводи и препоръки от сферата на образованието и 

професионалната квалификация, заетостта и като цяло социалното включване на 
хората с увреждания.  

 
 Обучени 105 заети лица от специализирани предприятия и кооперации на хора с 

увреждания.  

 
 Създадени 7 Центъра за подкрепа, които предоставят консултации за хора с 

увреждания и работодатели; 
 
 Обслужени 220 лица (119 хора с увреждания и 101 работодатели) в рамките на 

Центровете за подкрепа; 
 

 Предоставена специализирана транспортна услуга за лица с увреждания  от 
Мобилното звено в гр. София; 

 

 Създаден Общ Регистър на хора с увреждания активно търсещи работа;  
 
 21 лица с увреждания, започнали работа в сектора на социалната икономика и 

преминали към реален пазар на труда 
 
 Изградена информационна платформа http://center.nsrhu.bg/ 

 

http://center.nsrhu.bg/
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Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и  
тази година с проектни предложения по Програма Европа на Столична община 

 

 През 2014 г. проектни предложения ще се приемат от 17 март до 17 април. 

Документите за кандидатстване ще бъдат налични на 17 март в секция „Новини” на 
интернет страницата на Столичен общински съвет:  www.sofiacouncil.bg  На 2 и 3 април 2014 

г. /сряда и четвъртък/, от 10.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж” 
№ 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни 
предложения по Програма Европа на СО за 2014 г.  

 Неправителствените организации ще могат да кандидатстват в две приоритетни области, 
които са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Рамкова програма 

за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и стратегията на РБ „Европа 2020: 
Национална програма за реформи”. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към 
насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на 

местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, 
свързани с европейското измерение за развитие на столицата; както и за насърчаване на 

интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в 
публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени 
организации и местната власт. Всички дейности са в подкрепа кандидатурата на София и 

Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.       

Източник: http://sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76575&nxt=0 

 

Покана за участие на неправителствени организации                                                          
в избор на представители на неправителствения сектор в работната група за 

разработването на оперативната програма, съфинансирана от фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 

 

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е нов инструмент за 

периода 2014-2020 г., който ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и по-

http://www.sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=514
http://sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76575&nxt=0
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специално Европейския социален фонд, като се насочи към най-тежките форми на бедност 
и лишения. Съгласно т.12 от Решение № 792 от 17 декември 2013 г., Министерският съвет 
определи Министерството на труда и социалната политика за водещото ведомство за 

разработване на оперативна програма, съфинансирана от гореспоменатия фонд.  

В тази връзка неправителствените организации, желаещи да участват в дейността на 
работната група за разработване на оперативна програма, съфинансирана от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се, са поканени да подадат заявление за 
участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.  

Заявление могат да подадат организациите, представляващи някоя от посочените четири 
групи: 

 1. Социални организации (организации, работещи за интеграция на малцинствени 
етнически групи и имигранти; организации, работещи в сферата на равенството на 
половете и недискриминацията; организации, работещи в сферата на социалното 

включване; организации, работещи в сферата на младежта);  
 2. Организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и свободи; 

 3. Организации, работещи в сферата на социалните грижи;  
 4. Организации, работещи в сферата на общественото здраве.  

За да вземат участие в избора, неправителствените организации трябва да отговарят 
на изискванията, описани в чл. 5 - 8 от Раздел II „Работни групи за разработване на 

програмите" на механизма за избор на неправителствените организации, чиито 
представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за 

партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г. 

Организациите, подали заявление за участие в избора на представители и 
отговарящи на изискванията, залегнали в механизма, ще бъдат поканени да излъчат общ 
представител на съответната група организации и негов заместник.  

Писмените заявления за участие се предоставят заедно с декларация, 

удостоверяваща, че съответните организации отговарят на заложените изисквания. 
Заявленията и декларациите се попълват по утвърден образец и се приемат  в срок до 

02.04.2014 г. (вторник) на адрес: гр. София, п.к. 1051, ул. „Триадица" № 2, Министерство на 

труда и социалната политика, на вниманието на Главна дирекция „Европейски фондове, 
международни програми и проекти" (важи датата на пощенското клеймо).  

Източник: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6640  

 

 

 

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6640
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Извадка от Регистъра на Агенцията за обществени поръчки 

Публични покани 

ID Стойност Възложител Описание Валидна 
до 

Код 

9027392 7100BGN Комисия за 
защита на 
потребителите
, пл. 
"Славейков" № 
4А, 

Предметът на поръчката е: Избор на 
изпълнител за осигуряване на 
публичност и информация по проект 
„Хармонизиране на информационната 
среда на КЗП в условията на 
оперативна съвместимост”, и включва 
следните дейности: 1. Организиране на 
две пресконференции. 2. Изработка на 
200 информационни брошури, 
представящи резултатите от 
изпълнението на проекта. 3. 
Изработване на 50 рекламни комплекта. 
4. Изработване на плакати - 2 броя. 5. 
Реклама в местен вестник - 3 
публикации. 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view
2&id=9027392 

01/04/2014 
17:30 
 

79341400 

9027376 2083 
BGN 

Национална 
агенция за 
приходите, 
Бул. Княз 
Ал.Дондуков 
№ 52 

Предмет на обществената поръчка е: 
„Изработване на 5 броя информационни 
табели във връзка с дейности по 
осигуряване на информация и 
публичност”, в изпълнение на договор 
№ А11-31-9/16.02.2012 г. за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОПАК. 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view
2&id=9027376 

03/04/2014 
17:30 

31523200 

9027374 617 BGN Национална 
агенция за 
приходите, 
Бул. Княз 
Ал.Дондуков 
№ 52 

Предмет на обществената поръчка е 
изработване и отпечатване на 1000 бр. 
брошури и 10 бр. информационни 
плакати във връзка с дейности по 
осигуряване на информация и 
публичност“, в изпълнение на договор 
№ А11-31-9/16.02.2012 г. за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОПАК. 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view
2&id=9027374 

03/04/2014 
17:30 
 

79800000 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027392
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027392
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027376
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027376
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027374
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027374
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9027367 3019 
BGN 

Община 
Драгоман, 
ул."Захари 
Стоянов"№ 26 

Технически спецификации: - тип 
блокнот;- Формат А4;- 40 листа, 
съдържащи необходимите лога, 
съгласно изискванията на УО на ОПАК; 
Изработване на папки – 100 броя, 
съдържащи необходимите лога, 
съгласно изискванията на УО на ОПАК 
Технически параметри: - формат А4;- 
двоен биг;;- пълноцветен едностранен 
печат;- картон 250 гр мат;- лепене;- лого 
на оперативната програма; 1.4. 
Изработване на химикалки 100 броя, 
съдържащи необходимите лога, 
съгласно изискванията на УО на ОПАК • 
Изпълнителят се задължава да спазва 
мерките за осигуряване на информация 
и публичност на уеб сайта на ОПАК на 
адрес:www.opac.government.bg в 
рубриката „Документи”.;• пластмасови 
или метални, подходящи за ситопечат 
или лазерно гравиране; цвят на 
мастилото син; химикалките трябва да 
съдържат логата на ОПАК, ЕСФ и 
знамето на ЕС.;. Банер – 1 бр. • 
Изпълнението на дейността включва 
изработване на банер. Изпълнителят 
трябва след изготвяне на визия на 
банера да съгласува същия с 
Ръководителя на проекта. ;• Технически 
спецификации:- размер: 85/200см.;- 
печат: 4+0;- материал: винил 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view
2&id=9027367 
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9027392 7100BGN Комисия за 
защита на 
потребителите, 
пл. "Славейков" 
№ 4А, 

Предметът на поръчката е: Избор на 
изпълнител за осигуряване на 
публичност и информация по проект 
„Хармонизиране на информационната 
среда на КЗП в условията на оперативна 
съвместимост”, и включва следните 
дейности: 1. Организиране на две 
пресконференции. 2. Изработка на 200 
информационни брошури, представящи 
резултатите от изпълнението на проекта. 
3. Изработване на 50 рекламни 
комплекта. 4. Изработване на плакати - 2 
броя. 5. Реклама в местен вестник - 3 
публикации. 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view
2&id=9027392 
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Честита пролет! 

 

Екипът  на НФРИ                                                                 


