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Година VII, брой 8, м. юни 2014 г.  
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Н О В И Н И 
 

П О К А Н А 
 

 

Уважаеми колеги и участници в специализирани обучения за е-включване, 
   

Имаме удоволствието да ви представим окончателната версия на онлайн 
платформата за ел.търговия http://shop.nfri.bg, свързваща предприятията от мрежата на 
Националната федерация на работотдатели на инвалиди с крайните потребители 

Молим всички вас да допринесете за нейното развитие, като се регистрирате и 
започнете да попълвате своите фирмени данни и представяне. При възможност молим да 
започнете да пълните и продуктовия каталог с вашите продукти/услуги (снимки, описание на 
продукта, цена и пр.).  

 
               
 
 
 

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

 
 

       
1. Новини – стр.1 – стр.7 

2. Проекти и програми - стр.10 – стр.11 

3. Нашата консултация – стр.11 – стр.12 

 
 

 

 
 
       
     
 
 

http://shop.nfri.bg/
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Изключително важно е всеки от вас да се включи активно в тази дейност, за да може 
реално платформата да заработи, за да създадете свои електронни магазини и да 
продавате продуктите си онлайн. Целта е да популяризирате своята дейност като 
достигнете по-лесно и по-ефикасно до по-голям кръг от настоящи или потенциални 
корпоративни и индивидуални клиенти.  

Благодарим ви предварително за отделеното време!  
Високо ценим приносът ви към инициативата електронен магазин на специализирани 

предприятия.  
   
Успех!  
От екипа на НФРИ 
 
по-долу: 
 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С SHOP.NFRI.BG 

 
За да можете да работите в платформата shop.nfri.bg е необходимо да сте 

специализирано предприятие или социално предприятие. Направете регистрация от 
менюто „Регистрация“ чрез валиден е-мейл, на който ще получите линк за активация на 
профила ви. След това от менюто „Вход“ влезте в системата с мейла и паролата, които сте 
си въвели. 
Администрацията на вашия профил става в меню „Профил“ чрез следните менюта: 

1. „Моите поръчки“ – тук можете да следите поръчаните през сайта ваши продукти. 

2. „Промяна на парола“ – тук можете да промените текущата си парола. 

3. „Промяна на поща“ – е-мейлът ви е потребитлеското име, с което влизате в 

системата, като можете да го смените в това меню. 

4. „Промяна на магазин“ – тук можете да промените фирмената си информация, 

координатите, логото, картинката на хедъра и да изберете от 3 вида стандартни 

дизайни за разположение на фирмената ви страница, както и да посочите в Google 

Maps, къде се намира офиса ви. 

5. „Добавяне на продукт“ – в това меню избирате категория и подкатегория на вашия 

продукт, след това се появява екран да въведете име, цена и описание на продукта 

си. Преди да запишете продукта трябва да изберете дали да се показва продукта в 

сайта –  „Видим“ или ако не искате все още да се публикува публично – „Скрит“. След 

това се появява екран за качване на снимка на продукта. Файлът трябва да е JPG или 

PNG, не по голям от 1 MB. След като изберете от локалния си компютър снимката 

натиснете „Качи“. Можете да слагате множество снимки, които после да 

пренареждате и изтривате. През „Преглед на продукта“ можете да видите как ще се 

появи продукта ви в сайта. 
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6. „Преглед на продуктите“ – в това меню можете да прегледате всички ваши продукти, 

както и да корегирате цялата информация за тях, цени, снимки или да спрете да се 

показва съответен продукт. 

7. „Преглед на поръчките“ – тук можете да проследите кой е поръчал ваш продукт, кой 

точно и какви бройки. 

8. „История на поръчките“ – тук можете да проследите история на поръчаните ваши 

продукти. 

9. „Добавяне на категория“ – ако ваш продукт не се вписва в никоя от вече въведените 

категории и подкатегории, тук можете да я създадете, но тя ще бъде активна едва 

след одобрение от системния администратор. 

10. При редактиране на текстове в профилът ви, имайте предвид, че редактора на текста 

в сайта е изцяло Word-овски. Някои символи, които сте заложили в свой текст за 

копиране в основната информация за фирмата, може да не са допустими за 

Интернет. Поради тази причина няма да се копират. Ако искате да поставяте отметки 

(„чавки”, „булет”), пред текстове същите трябва да се поставят ръчно, т.е. ползвайте 

последната иконка от редактора, както е описано по-долу за да изберете даден текст 

като булет изречение: 

 
Редакторът разполага с малко на брой бутона, с които лесно може да редактирате 

текстове и дизайн на вашето описание, като минете отгоре с мишката се показва хелп. 
Бутоните имат следните функции: Bold - Italic - Cut - Copy - Paste - Paste as flat text - 

Remove format - Undo - Redo - Insert Numbeed list - Insert Bullet 
11.  „Изход“ – тук излизате от регистрацията си. 
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Пресконференция по проект „Е-УСПЕХ” 

 

На 12 юни 2014 г., от 9,30 ч. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел в гр. София се проведе 
пресконференция за резултатите от изпълнението на проект „Е-УСПЕХ Европейски 
иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за 
Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания“, организирана 
от Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Център за 
професионално обучение и рехабилитация  (BBRZ Ö) – Австрия. 

В рамките на пресконференцията бяха представени: 

  Цели и изпълнени дейности по проект „„Е-УСПЕХ Европейски иновации - 
Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел. 
включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания”, 

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

Проект „Е-УСПЕХ : Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от 
Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с 
увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-7.0.07-
0142-С-0001 е насочен към заети лица в социалните и специализирани 
предприятия/кооперации за хора с увреждания, неправителствени организации, работещи 
по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост. 

Заложената в проекта идея е да се предостави възможност на НФРИ и нейните 
членове - специализирани предприятия, да черпят от опита на Австрия в областта на 
информационните технологии чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, съвместно 
разработване на стратегии за е-включване и брандиране, при които се очаква добавена 
стойност за заетостта на хората с увреждания в България. 
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В рамките на проекта бяха реализирани успешно 
следните резултати: 

- Разработен Наръчник с добри практики и стратегии 
за е-включване и онлайн присъствие за 
предприятията от социалната икономика; 

- Посещения на място на група представители от 
социалните предприятия в Австрия с цел 
запознаване с австрийския опит в е-включването и 
дигиталните компетентности; 

- Организирани четири специализирани обучения в 
България за развитие на дигитални компетентности 
като онлайн маркетинг, Е-търговия, брандиране, SEO 
оптимизиране и други за 30 служители в социални 
предприятия с набор от разработени презентационни 
материали в подкрепа на обучаемите;  

- изградена онлайн платформа и продуктов каталог в 
подкрепа на социалните предприятия, улесняваща взаимоотношенията с клиентите. 
Страницата “Произведено от хора с увреждания“ ще предостави възможност за 
закупуване на продукти и услуги, създадени от специализираните предприятия. За 
повече информация може да откриете гамата от продукти и услуги на следния сайт 
http://shop.nfri.bg/.  

Предстои доизграждането на онлайн платформа и продуктовия каталог в подкрепа на 
социалните предприятия, улесняваща взаимоотношенията с клиентите.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. Националната 

федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на 
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална 

позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика. 

 

Форум ”Е-включване в предприятията на и за хора с увреждания” 

 

На 12.06.2014 г. от 14.00 часа в 
Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, 
гр.София се проведе Заключителен 
форум „Е-включване в предприятията 
за хора с увреждания”. Форумът се 
организира по Проект „Е-УСПЕХ 
Европейски иновации - Усвояване на 
опит и добри практики от социалните 

http://shop.nfri.bg/
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предприятия за електронно включване и дигитални компетенции за заетост на  хората с 
увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-
0142-С0001 с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 

 
В рамките на форума бяха представени: 
 

o Партньорството по проекта  – НФРИ и BBRZ 
– Австрия; 

o Възможностите по ОП РЧР за подкрепа и 
развитие на социалните предприятия през 
новия програмен период 2014 – 2020 г.; 

o Представяне на проект „Е-УСПЕХ” и 
резултатите от извършените дейности; 

o Представяне на решения за електронно 
включване и изграждане на дигитални 
компетенции в предприятията на и за хора с 
увреждания. 

 
 

Участници във форума бяха представители на държавната администрация, 
неправителствения сектор, работещи по проблемите на хората с увреждания и тяхната 
социална интеграция чрез трудова заетост, социални предприятия за хора с увреждания, 
специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания, научни среди и др. 

По време на форума участниците имаха възможност да получат разработения 
„Наръчник с добри практики и стратегии за е-включване и он-лайн присъствие за 
предприятията от социалната икономика”; да се запознаят със създадената онлайн 
платформа и продуктов каталог в подкрепа на социалните предприятия, улесняваща 
взаимоотношенията с клиентите. Присъстващите споделиха своите мнения и предложения 
за проекта и представените продукти. Бяха дискутирани възможностите за е-включване в 
предприятията на и за хора с увреждания. 
 

 

Посещение в Лозана ЕАД и специализирана стоматологична клиника „Да 
Винчи” по проект „Е-УСПЕХ” 

В периода 10-13 юни 2014 г. се състоя работно посещение на представители на 
Център за професионално обучение и рехабилитация (BBRZ Ö) - Австрия в България – 
партньор на НФРИ по проект „Е-УСПЕХ - Европейски иновации - Усвояване на опит и добри 
практики от социалните предприятия за електронно включване и дигитални компетенции за 
заетост на  хората с увреждания”. Посещението се организира по проекта, съгласно 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001 с 
финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на 
ЕС. 
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По време на посещението на 11.06.2014 г. представителите на BBRZ – Ö посетиха 
членовете на НФРИ - Лозана ЕАД и специализирана стоматологична клиника „Да Винчи” и 
имаха възможност да се запознаят на живо с дейността на предприятията,  производствата, 
които развиват и услугите, които предоставят.  

 

 

 

 

 

 

 

Австрийските партньори споделиха, че видяното от тях е изключиелно интересно, 
отчетоха професионализма на специализираните предприятия и пожелаха успех занапред и 
при развитие на новите дейности.   

 

Мерки заложени в новия програмен период по ОП Иновации и предприемачество и 
ОП Развитие на човешките ресурси за специализираните предприятия и коопераци  за 

хора с увреждания 

 
В резултат на активните действия на НФРИ с дадени становища и участието на 

председателя на федерацията в различни работни групи по разработване на Договорът за 
партньорство и новите оперативни програми за новия програмен период 2014-2020 
специализираните предприятия и кооперации ще бъдат бенефициент по две от 
оперативните програми – ОП Иновации и предприемачество (досегашната ОП Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика) и ОП Развитие на човешките ресурси. 

В рамките на досегашния програмен период, който обхваща 2007 – 2013 г., по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” е проведена една процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ в подкрепа на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, а 
именно: „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”. Целта на 
процедурата е повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в 
съвременни технологии и оборудване, и предоставяне на достъп до професионални съвети 
и консултации. Определеният общ бюджет за тази мярка беше 19 558 300 лева. За 
финансиране бяха одобрени 24 проекта на стойност 5 327 445,11 лв. По процедурата са 
изпълнени 15 договора и са разкрити 29 нови работни места. 
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По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. се 
предвижда стимулите в подкрепа на хората с увреждания да бъдат предвидени по 
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен 
приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”. Дейностите, 
които ще се подкрепят по този приоритет са следните:  

Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството – при прилагането им 
се предвижда минимален процент от стойността на съответния инструмент да бъде отделен 
за подкрепа на идеи, които ще се реализират от от една страна от неравностойните групи 
на пазара на труда, в това число -  хора с увреждания, стартиращи предприемачи и от друга 
страна - Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и 
регионални предизвикателства - подкрепа по тази дейност ще получат  предприятия в 
спефицични сфери, социални предприемачи, предприятия и кооперации на хора с 
увреждания и др. 

 
По ОП Развитие на човешките ресурси през новия програмен период 2014 – 202 г. се 

предвиждат две интервенции: 

 по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“, инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с 
оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 
пригодност за заетост“, е предвидена специфична цел 2: Увеличаване на броя 
на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, 
чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки 
за хора с увреждания и техните семейства. Чрез изпълнение на мерките по 
тази специфична цел, оперативната програма ще създаде условия и 
предпоставки за инвестиране в комплексни мерки, насочени към  
подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване 
равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара 
на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания. 

 По инвестиционен приоритет № 4 „Насърчаване на социалното 
предприемачество и на професионланата интеграция в социалните 
предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел 
улесняване на достъпа до заетост“ се очаква да бъде реализирана 
специфичната цел за увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, 
специализираните предприятия и кооперации след получена подкрепа, 
аналогична на схемата „Шанс за всички” през изминалия програмен период. Ще 
бъдат разширени допустимите дейности по новата схема, а именно: 
 

По ОП Развитие на човешките ресурси се предвижда създаването на кредитен фонд 
«Социални иновации». Този фонд се предвижда да е кредитен или гаранционен 
инструмент, изцяло в подкрепа на социалните предприятия. Предвижда се възможност за 
съчетаване с подкрепа под формата на грантове, в т.ч. за лихвени субсидии, гаранционни 
такси, обучения и заетост на персонала; 

В момента протича предварителна (ex ante) оценка на целесъобразността на идеята. 
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Приет а е Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средни 
предприятия 2014-2020 г. 

 

 Министерския съвет се прие „Национална стратегия за насърчаване развитието 
на малките и средните предприятия 2014-2020”. Стратегията интегрира европейската 
политика към малките и средните предприятия (МСП) и целите от Програмата на 
правителството. Националната стратегия обхваща всичките 10 области на въздействие от 
Акта за малкия бизнес (Small Business Act) по отношение, на които се следи развитието на 
малките и средните предприятия. Сред споменатите области са: достъпът до финансиране, 
интернационализацията, подобряване на бизнес средата, иновациите и 
предприемачеството. Стратегията се изпълнява на базата на Годишна програма, в която се 
съдържат конкретни мерки за насърчаване на МСП. Част от мерките в Годишната програма 
са фокусирани върху повишаване на качеството на образованието по предприемачество, 
стимулирането на желание и нагласа у младите хора да се реализират като предприемачи и 
създаването на предприятия. 

 

Приет е Планът с мерки за 2014-2015 г. за изпълнение на Дългосрочната стратегия за 
заетост на хората с увреждания 

 
 
Министерският съвет прие План за действие за периода 2014-2015 г. по изпълнение 

на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. 
Стратегическата и оперативните цели в него са насочени към осигуряване на трудова 
заетост на безработни лица с трайни увреждания. 

С планът се предвижда осигуряване на подходящи форми за квалификация и 
преквалификация, на заетост, на достъпна среда, трудово посредничество, на средства, 
приспособления и медицински изделия, както и адекватна нормативна среда за заетост на 
хора с увреждания. 

В плана са отразени дейностите, които ще бъдат реализирани през тази и 
следващата година и отговорните за изпълнението им институции и ведомства. 

Проектът на План за действие е публикуван в интернет страницата на МТСП. 
 
 
 

Две важни промени в ЗОП  
 
 
С последните промените в ЗОП, специализираните предприятията ще имат по-

изразено преимущество, като възложителят на обществена поръчка ще бъде длъжен да 
отдели в отделна позиция предмета на поръчката, годен за изпълнение от предприятия на 
хора с увреждания. Допълнената и изменена регламентация се съдържа в чл. 16 г от 
закона, както писахме в предишните броеве на Информационния бюлетин. По силата на 
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тези текстове подизпълнителите на предприятие на хора с увреждания също следва да 
бъдат такива предприятия. 
  

Като положително може да се отчете и отпадането на ограничението за 
правноорганизаицонна форма за изпълнител по основния ред за възлагане на поръчки по 
ЗОП. Внимание привлича и изричното изключване на социалните услуги от обхвата на ЗОП 
чрез заличаването им от Приложение № 3 към чл. 5 на нормативния акт. Така вече без 
съмнение единствено приложим е Законът за социално подпомагане и процедурите на 
Правилника по прилагане на ЗСП, което е и в контекста на европейските директиви за 
изключване на социалните услуги от обхвата на обществените поръчки. 

 

 
 
 

 

 

Управление на проекти със социална и стопанска насоченост към Агенцията за 
хората с увреждания през 2014 г. от членове на федерацията  

 
През настоящата година в конкурсите към Агенцията на хората с увреждания по 

Методиката по чл. 28, ал. 2 от ЗИХУ, членовете на НФРИ постигнаха изключително силно 
представяне: 

 
 Със социални проекти бяха финансирани 17 специализирани предприятия и 

кооперации, от които 7 финансирани членове на федерацията: 
 
"Глобал Консулт БГ" ЕООД, гр.София,  
"Райна Княгиня-П" ООД, гр.Панагюрище,  
 “АВИС” ЕООД – с.Бузовград,  
"Мальовица" ЕООД, гр.Самоков, 
"Лозана" ЕАД, гр. София, 
"Ния Милва" ЕООД, гр. Хасково 
и "Мир-И" ЕООД, гр. Етрополе. 
 
 

 С бизнес проекти бяха финансирани 15 специализирани предприятия и 
кооперации, от които  11 от членове на Националната федерация на 
работодателите на инвалиди:  
 
"Райна Княгиня - П" ООД - гр.Панагюрище,  
"Ния Милва" ЕООД, гр.Хасково,  
„АВИС” ЕООД – с.Бузовград,  
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"Лозана" ЕАД, София,  
"Б и Д" ЕООД, Димитровград,  
"Мир И" ЕООД, гр. Етрополе, 
"Велдия дизайн" ЕООД, гр. София, 
"Мересев" ЕООД, гр.Стара Загора, 
"Тобекс Ко" ЕООД, София, 
"Стопански дейности КЦМ" ООД, гр.Пловдив 
и "ТЛС " ЕООД, гр.София. 
 

Тези резултати показват, че нашите членове – специализирани фирми израстват по 
отношение на работата с проекти, че това са устойчиви предприятия, които се стремят към 
растеж, повишаване на конкурентноспособността, разкриване на нови работни места и 
създаване на здравословни и безопасни условия на труд.  Това от своя страна е гаранция 
за подобряване на качесвото на живот на работещите в тях хора с увреждания чрез 
запазване на създадените за тях работни места. 

 
 Желаеме успех на колегите при управлението на проектите! 

 

 

 

 

Информационен портал с обяви за обществени поръчки от цяла Европа вече и на 
български език 

 

Освен в процедурите за въллагане на обществени поръчки в собствената си 
държава, предприятията има възможност за участие и в конкурси в останалите държави-
членки на Европейския съюз, както и в страните с официален статут на потенциални 
кандидати за възлагане на средства от бюджета на една държава. 

Всяка една българска фирма може да участва в обществени поръчки и с европейско 
финансиране от страни от целия свят (вкл. предприсъединителните фондове в съседните 
на България страни. 

Ето защо, всеки бизнес си струва да потърси възможности за кандидатстване за 
обществени поръчки не само в собствената си страна. Успешно приключената поръчка за 
чужда държава дава възможности за създаване на дългосрочни партньорства и контакти, 
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както и се смята за конкурентно предимство при следващи кандидатствания за публично 
финансиране. 

Тези възможности се публикуват ежедневно в специална притурка на Официалния 
онлайн вестник на ЕС на адрес www.ted.europa.eu. 

В България единствената услуга, която предлага достъп до ежедневна информация 
за обществени поръчки от цяла Европа е www.bizportal.bg. Сайтът е изцяло на български 
език и освен това предоставя ежедневна информация за всички обществени поръчки и 
покани публикувани на територията на България. 

 

Желаем ви слънчево настроение и усмивки! 

Екипът  на НФРИ                                                                 

http://www.ted.europa.eu/
http://www.bizportal.bg/

