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НОВИНИ
ПРОЧЕТЕНО В СТРАНИЦАТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен
ден на хората с увреждания и неговата цел е постоянно да мотивира политиците и
институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до
общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната
система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и
вземане на политически решения,които имат отношение към тях.
Посланията на този ден са различни, защото и политиките по отношение на хората с
увреждания имат много лица. Предизвикателството на днешния ден обаче е, че той
задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат
ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху
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увреждането му. Това е европейският модел на политики към и за хората с увреждания,
който и България трябва да следва. Нормата на чл. 26 от Хартата за основните права на
Европейския съюз признава правото на хората с увреждания да се „възползват от мерки,
които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и
участието им в живота на общността”. Основните изисквания за спазването на човешките
права се прилагат и спрямо хората с увреждания. За съжаление, днес хората с увреждания
се сблъскват с най-много трудности, когато се опитват да реализират правата си. Като
общество трябва да осъзнаем, че те се нуждаят от особено внимание. Основна цел на
политиките за хората с увреждания е да се създават условия те да имат същия
индивидуален избор и контрол над живота си, както хората без увреждания.
Република България все още не е предприела действия за присъединяване към
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, а това е първият международен
договор в сферата на правата на хората с увреждания със задъл- жаващ характер.
Документът разглежда проблемите им изцяло в перспективата на човешките права,
посочвайки мерките, които държавните и недържавните структури трябва да предприемат,
за да гарантират, че правата на хората с увреждания се спазват наравно с правата на
всички останали. Безусловно присъединяването на България към тази конвенция е една
амбициозна задача и нейната реализацията ще изисква съвместните усилия на
институциите, гражданския сектор и бизнеса.
Въпреки че с усилията си държавни и неправителствени организации бавно,но
необратимо променят негостоприемната социална среда, обществото ни все още дължи
много на хората с увреждания. Дължим подкрепа и на родителите на деца с увреждания,
решили да дадат на тези деца шанса да растат в семейна среда.
П О К А Н А
за Национален семинар «Равни възможности за реализация и развитие» в
гр.Самоков

НФРИ има удоволствието да покани членовете на федерацията да вземат участие в
„Националния семинар за популяризиране и развитие на социалното предприемачество”,
който се организира от Националната федерация на работодателите на инвалиди,
съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Община Самоков.
Форумът ще се проведе на 10 декември 2015 г. от 10.30 часа (регистрацията започва
в 10.00 часа) в конферентната зала на Хотел Арена Самоков, гр.Самоков, бул. Искър № 4Б
и предвижда да събере представители на бизнеса, местната власт и други заинтересовани
страни публични власти, неправителствени организации и други.
Целта на форума е да се подобри видимостта на социалното предприемачество.
Местната власт има възможност чрез новия програмен период 2014-2020 г. да развива
социални предприятия за хора с увреждания. Подобряването на положението по отношение
на заетостта на хората с увреждания би било от полза не само за хората с увреждания, а
също така и местната общност и обществото като цяло.
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Главен акцент в работата на форума, целящ осигуряване на информация и дискусия
е изграждането на една по-интегрирана среда за създаването на работни места за хора с
увреждания с устойчив характер.
В различните тематични сесии на форума, ще бъдат представени приоритетите на
правителството в политиките за развитие на социалното предприемачество и
възможностите за общините и бизнеса, в това число и специализираните предприятия, през
новия програмен период при използването на средства от Европейския социален фонд за
създаване на нови и развитие на съществуващи социални предприятия. Ще бъдат
споделени опит и добри практики за социално предприемачество и ще бъде създадена
платформа за споделяне на мнения и дискусия по темата.
Не се дължи такса участие в семинара.
Моля да потвърдите Вашето участие в семинара на е-mail: nfrisofia@abv.bg до 23
ноември 2015 г.
След приключване на семинара се предвижда посещение на специализирано
предприятие „Мальовица” ЕООД – Самоков – гр.Самоков, ул.Самоковско шосе № 22 и
културна програма до Цари Мали Град в Белчин.
В тази връзка за желаещите е осигурено настаняване в хотел Арена Самоков –
гр.Самоков на 10 декември 2015 г. Възможно е да се настаните и на 9-ти декември като за
целта е необходимо да бъдем информирани за вашия избор.
Цената на нощувката в двойна стая е 60 лв. за две настанени лица.
Цената на нощувката в единична стая е 45 лв.
Моля да заявите нощувка на е-mail: nfrisofia@abv.bg до 23 ноември 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
за провеждане на Национален семинар
на тема: “Популяризиране и развитие на социалното предприемачество”
Дата:
Място:

10-ти декември 2015 г. (четвъртък)
гр.Самоков, залата на хотел Арена Самоков, бул.Искър 4Б

10:00-10:30

Регистрация

10:30-10:40

Откриване – министър на труда и социалната политика и зам.-министър
председател на РБългария – Ивайло Калфин

10:40-11:00

Местната власт в подкрепа на социалното предприемачество
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кмет на Община Самоков
11:00-11:20

Предизвикателства пред социалната икономика в България
Представител на МТСП

11:20-12:00

Социалното предприемачество в системата на НФРИ.
Председател на НФРИ

12:00-12:00

Обяд

12:30-12:50

Представяне на изискванията за кандидатстване и допустимите дейности по
схема „Социално предприемачество” на Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси 2014-2020» и схема „Добри и безопасни условия на труд”
Дискусия
Представител на Управляващия орган на програмата

12:50-13:10

Възможности за финансиране на социално предприемачество по трансгранични
проекти за сътрудничество с Турция, Македония, Сърбия, Румъния и Гърция по
програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 и други. Представяне
на изискванията за кандидатстване.
Дискусия
Представител на Управляващия орган на Програмата

13:10-14:20

Представяне на добри практики на устойчиви социални предприятие от Южен
Централен район на планиране.
Общинско предприятие „Мальовица” ЕООД – гр.Самоков
ГИП – София ЕООД – гр.София
Общинско предприятие „Мир-И” ЕООД – гр.Етрополе
Дискусия
Управители на социални предприятия

14:20-14:30

Закриване (кафе)

14:30-15:30 – Посещение на Общинско предприятие „Мальовица” – гр.Самоков
15:30 – Посещение на Цари Мали Град - Балчин
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ПОКАНА
до членовете на НФРИ за участие в разширено заседание на УС на НФРИ
на 17 декември 2015 г.
На 17.12.2015 г. в гр.Копривщица, залата на хотел „Козлеков” ще се проведе
заседание на УС на НФРИ с участието на членовете на НФРИ при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Преценка за изпълнението на програмата за дейността на федерацията за
2015 г.
2. Приемане на Програма за дейността на НФРИ за 2016 г.
3. Приемане на План за заседанията на УС на НФРИ за І-во полугодие на 2016 г.
4. Приемане на нови членове.
5. Разни.
Предвидена е празнична вечеря на 17 декември т.г. съвместно с колегите от
Националния съюз на кооперациите на инвалидите.
С оглед своевременно резервиране на стаи, моля в срок до 23.11.2015 година да
направите вашата заявка за настаняване на е-поща: nfrisofia@abv.bg. След тази дата при
интерес за участие в заседанието е необходимо сами да осигурите настаняването си, тъй
като хотела е с ограничен брой стаи.
Цена на нощувка:
- настаняване в единична стая - 40 лева
- настаняване в двойна стая - 60 лева /30 лв./човек/
В цената не е включена закуска.

П О К А Н А
за Регионален Форум “Представяне на добри практики на социални предприятия от
Северозападен район на планиране”

НФРИ има удоволствието да покани членовете на федерацията да вземат участие в
Регионалния форум „Представяне на добри практики на социални предприятия от
Северозападен район на планиране”, който се организира от Националната федерация на
работодателите на инвалиди, съвместно с Министерството на труда и социалната политика.
Форумът ще се проведе на 7 декември 2015 г. от 10.30 часа (регистрацията започва
в 10.00 часа) в залата на Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО, ул.Христо Ботев №
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24 и предвижда да събере представители на бизнеса, местната власт и други
заинтересовани страни публични власти, неправителствени организации и други.
Целта на форума е да се подобри видимостта на социалното предприемачество чрез
представяне на добри практики от Северозападен район на планиране.
Главен акцент в работата на форума, целящ осигуряване на информация и дискусия
е изграждането на една по-интегрирана среда за създаването на работни места за хора с
увреждания с устойчив характер.
Не се дължи такса във форума.
При проявен интерес моля да потвърдите Вашето участие на е-mail: nfrisofia@abv.bg до
23 ноември 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
за провеждане на Регионален Форум “Представяне на добри практики на социални
предприятия от Северозападен район на планиране”

Дата:

7-ми декември 2015 г. (понеделник)

Място:
Враца, залата на Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО
(в сградата на Търговско-промишлена палата – Враца, ул. Христо Ботев № 24)
10:00-10:30

Регистрация (кафе)

10:30-10:40

Откриване

10:40-11:00

Предизвикателства пред социалната икономика в България
Представител на МТСП

11:00-11:20

Социалното предприемачество в системата на НФРИ.
Председател на НФРИ

11:20-13:00

Представяне на добри практики на устойчиви социални предприятие.
 ТПКИ „Мара Денчева” – Плевен
 „Тера Суап” ЕООД – гр.Враца
 Корпоративна социална отговорност в АЕЦ Козлодуй – гр.Козлодуй
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 Глобална инициатива в психиатрията
Дискусия
Представители на социални предприятия и бизнеса
13:00-14:00

Обяд

14:00-14:30

Представяне на опита на Агенцията за хората с увреждания при финансиране на
хора с увреждания за развитие на социално предприемачество
Регионален представител на АХУ

14:00-14:30

Закриване (кафе)

15 години Национална федерация на работодателите на инвалиди
С настоящето информираме членовете на НФРИ, че тържественото отбелязване
на 15-годишния юбилей на НФРИ ще се състои на 14 декември 2015 г. от 18.30 часа в гр.
София.
Допълнително ще ви информираме за мястото на събитието.
Моля да потвърдите Вашето участие във вечерята на е-mail: nfrisofia@abv.bg до 4
декември 2015 г.
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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 31 март до 4 април 2016 г. в Пловдив, 6-та палата на панаирното градче

Националната федерация на работодателите на инвалиди, има удоволствието да Ви
покани да участвате като изложители в организирания Пети 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 2016 г. Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната
икономика ще се проведе от 31 март до 4 април 2016 г. в гр.Пловдив. В същия период ще се
проведат и следните прояви на Международен панаир пловдив АД – Цветна пролет,
Природа, лов, риболов, Изложба на общините, Италиански фестивал на красотата и
прическата и Международните фелиноложки и киноложки изложби.
При проявен интерес за участие в изложението, моля да изпратите попълнената
регистрационна форма по-долу в срок до 5 януари 2016 г., като преди това я копирате и
съхраните като отделен файл.
За повече информация – управлението на федерацията – 02 986 53 00
и 0884 000 881 – Станислава Тончева.
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Регистрационна форма
Пети Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика
31.03 - 04.04.2016
гр. Пловдив, България
Моля изпратете попълнената форма до 5.01.2016 г. на fax: +359/ 2 986 53 00 или на email:
nfri@abv.bg
Участник: Фирма (НПО) .....................................................................................................
Адрес :
Пощенски код:
Град:
Страна:
Факс:
E-MAIL :
Имената на лицето/лицата, които ще участват от страна на фирмата:
1. .....................................................................................................телефон...........................
2. .....................................................................................................телефон...........................
3. .................................................................................................... телефон...........................
1. Начин на участие в панаира:
С рекламни материали
на стоки
на услуги
с фото-изложба
С екпонати на стоки:
2. Характер на стоките:

С
Сттрр.. 1100

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

Ако – да, моля отбележете:
ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ:
29.03.2016
30.03.2016
31.03.2016
ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ:......................2016
БРОЙ НОЩУВКИ:.................................. ХОТЕЛЪТ ЩЕ СЕ УТОЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА
НОЩУВКАЩИТЕ
ЕДИНИЧНА СТАЯ.........БР.

Необходимо обзавеждане:
щандова маса
маса 1.20 / 0.60

ДВОЙНА СТАЯ..........БР.

АПАРТАМЕНТ.........БР.

бр.
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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
ел.контакт 220V
Други
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Социалното предприемачество. По пътя към една благородна идея.
Росана Ценова
Днес, във време на икономическа криза, социалното предприемачество набира все по
голяма популярност, но също и неразбиране - както в България, така и в Италия.
Социалното предприемачество на практика не се отличава съществено от общоприетия
бизнес. Думата „социално“ дефинира основната мотивация на предприемача, който в
крайна сметка си остава такъв в пълния смисъл на думата.Немалко дружества се
самоопределят като социално отговорни. Повечето от тях обаче използват този термин
единствено за да привлекат допълнителна финансова стойност. В такъв случай не става
въпрос за социално предприемачество, а за корпоративна социална отговорност.Отликата
между двата вида предприемачество е по-скоро в предлаганата стойност. Докато при
обикновеното предприемачество предприятието се основава на икономически резултати,
при социалното предприемачество бизнес моделът е с фокус върху интересите на
обществото, паралелно с икономическите интереси на фирмата.
Пример могат да бъдат магазини, предлагащи продукти, произведени от лица с
увреждания, затворници или представители на рисковите социални групи, хранителните
банки, набиращи и раздаващи храна за хората в нужда или пък фирмите в сферата на
социалните и образователните услуги. Тези структури са напълно способни да реализират
печалба, като в същото време активно допринасят за благото на обществото. Европейската
комисия неведнъж подчертава значимостта на този вид предприятия. През 2011 г. тя
приема План за действие, наречен „Инициатива за социалното предприемачество“. В
документа са начертани 11 ключови дейности, като например насочване на общественото
внимание към този бизнес модел, подкрепа за микрокредитирането му или регламентиране
на европейски фондове за социално предприемачество. По всички дейности работата ще
продължава и в бъдеще, в рамките на Програмата на ЕС за социална промяна и социални
иновации 2014-2020. Държавната регулация все още обаче е от първостепенно значение за
социалните предприятия. В това отношение, България и Италия съществено се различават.
Още от миналия век социалните предприятия в Италия набират популярност под формата
на „социални кооперативи“, често реализиращи значителен годишен оборот. В момента се
разработват над 7 000 проекта в тази област. Повече от 22 000 сдружения, доброволчески
организации и фондации с нестопанска цел, както и 88 000 стопански предприятия
допринасят за значимия потенциал на социалното предприемачество в Италия. От друга
страна обаче, законодателното постановление 118/5 от юли 2005 г., което се опитва да
регламентира дейността на социалните предприятия в Италия, на практика не предлагa
нищо друго освен прекалено строги изисквания, които създават допълнителни
бюрократични проблеми.
В България проблемите са повече – социалните ниши в пазарната икономика са послабо развити, да не говорим за тяхното правно регламентиране. За социални предприятия
се заговори едва през 2002 г. в рамките на проект, финансиран от Американската агенция
за международно развитие (USAID), в резултат на който до 2006 г. са основани първите 45
социални предприятия в България. В наши дни те са едва около триста. Финансова
подкрепа от държавните агенции става възможна от 2009 г. насам, но правна дефиниция
или специализирани закони за тази ниша все още липсват. В един по добър свят,
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социалното предприемачество ще бъде възприемано не само като бизнес модел, а и като
начин на живот: нищо не пречи, създавайки своя индивидуална стойност, да се стремим и
към благоденствието на обществото.

УНИКАЛЕН НОВ АПАРАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУМОРНИ
МАРКЕРИ ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ЗАРАБОТИ В СБАЛ
ПО ОНКОЛОГИЯ – СОФИЯ
Последно поколение високо-технологичен апарат Architect на американската
компания Abbott за изследване на туморни маркери и хормони работи в Клинична
лаборатория на СБАЛО ЕАД . Апаратурата е закупена по програмата “Джесика”, която се
реализира със съдействието на Фонда за устойчиво градско развитие на София.
Официалното събитие за подписването на инвестиционния проект се състоя на 4 февруари
в болницата.
С това възможностите на лабораторията значително се разширяват като покриват
почти всички изследвани туморни маркери и хормони. Апаратурата е изцяло адаптирана
към последните акредитационни изисквания на ЕС и се характеризира с напълно
автоматизиран процес на изработка на тестовете – намалено ниво на грешки, точност и
възпроизводимост на резултатите, вграден качествен контрол и регистър. Изследването на
туморните маркери дава представа как се повлиява онкологичното заболяване от
провежданото лечение, също така има прогностично значение.

С новата апаратура вече щемогат да се изследват нови маркери за овариален
и белодробен карцином
Освен изследваните досега CEA, AFP, HCG, CA 15-3, CA 125,CA 19-9, SCC, PSA,
FPSA, FT3, FT4 и TSH вече ще могат да се изследват HE4, утвърдил се през последните
години като най-добър туморен маркер за проследя-ване на овариален карцином, а така
също CYFRA 21-1 и PRO GR маркери за белодробен карцином.
Сред новите възможности, които се предлагат още са – определяне на важни
кардиачни маркери – BNP, Homocyateine, Troponin I, MPO изследване на хепатитни
антигени, диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза ANTITG, ANTI- TPO, IPTH, Лабораторно мониториране на лекарственото лечение с
Methotrexate.

Изследванията с новата апаратура са достъпни с направление по НЗОК и по
ценоразпис на лечебното заведение
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