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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Измина още една година през която, основна цел бе недопускане отнемане на
социални права и преференции на работещите хора със специфични потребности и
специализираните предприятия, въпреки някои непопулярни решения, вследствие на
необходимите реформи.
През 2017 г. Федерацията заложи на провеждането на редица съвместни
инициативи с държавните и местни институции за популяризиране на добрите бизнес
модели и устойчиви решения в специализираните предприятия за хора с увреждания
и тяхната роля в социалната икономика. Защото специализираната заетост е добър
пример за социално включване на хора с намалена работоспособност, която
повишава жизнения им стандарт. По този начин съвместно с членовете, федерацията
показа успешни практики, конкретни решения и социално иновативни модели за
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заетост в интегрирана работна среда на хора с увреждания и надграждане на вече
постигнатото. Темата за социалната икономика ще присъства и в дневния ред на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първите шест
месеца на 2018 г., където този успешен български модел ще бъде представен на
международна конференция на високо ниво през април 2018 г. на тема „Социална
икономика и социално предприемачество“ в рамките на Седмия европейски форум за
социално предприемачество. Тази инициатива по време на европредседателството е
в контекста на един от приоритетите на България в заетостта и социалната сфера политиките за хората с увреждания и интеграцията им като пълноправни членове на
обществото.
Годишните награди на МТСП за социални иновации, които получиха в края на
изминалата година трима от членовете на НФРИ, са както признание за положени
усилия от страна на тези предприятия, така и начин да се привлече вниманието на
обществеността върху социалното предприемачество.
През 2018 г. Федерацията ще продължи да отстоява позициите на коректив и
партньор на държавните и местни власти, ще работи за гарантиране правото на труд
на хората с увреждания, в контекста на основните приоритети на Българското
председателство на Съвета на ЕС. НФРИ ще подготви своите предложения към МТСП,
чиято отговорност е създаването на нов закон за правата на хората с увреждания в
контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.
И през настоящата година ни предстои отстояване на позиции в посока
запазване на права на работещите хора с увреждания във връзка с реформите в
медицинската
експертиза
и здравеопазването,
съвместно с
национално
представителните организации на и за хора с увреждания.
В същото време разчитаме на вас, членовете, за съвместни инициативи с
държавните, местни и регионални администрации за отстояване индивидуалните
права на работещите хора с увреждания, за съдържателни предложения и
инициативи, които успешно да реализираме съвместно.
От името на Управителния съвет на Националната федерация на
работодателите на инвалиди и лично от мое име желая на членовете на Федерацията
една успешна година, мъдри решения и коректни партньори!
С благодарности за подкрепата и успешното сътрудничество и с пожелания за
много нови съвместни действия за общото благо!
Елка Тодорова – председател на УС на Националната федерация на
работодателите на инвалиди
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България започва първото си председателство на Съвета
1 януари 2018 г. бележи началото на българското председателство на
Съвета, което ще продължи през следващите 6 месеца. Председателството ще се
съсредоточи върху четири основни области: бъдещето на Европа и младите хора,
Западните Балкани, сигурността и стабилността и цифровата икономика.
Приоритетите на българското председателство са подчинени на неговия девиз:
„Съединението прави силата―, който е и девизът върху герба на Република България. Със
своите партньори председателството ще се стреми към единство сред държавите членки и
институциите на ЕС, за да се предоставят конкретни решения за изграждането на по-силна,
по-сигурна и солидарна Европа.
Задачи на председателството
Председателството отговаря за това да насочва и стимулира работата на Съвета по
законодателството на ЕС, да осигурява приемственост в изпълнението на програмата на
ЕС, систематичност на законодателните процеси и сътрудничество между държавите
членки.
Председателството има две основни задачи:
1. Планиране и ръководене на заседанията на Съвета и на неговите
подготвителни органи.
Председателството ръководи заседания на различните състави на Съвета (с
изключение на Съвета по външни работи) и на подготвителните органи на Съвета, които
включват постоянни комитети, като Комитета на постоянните представители (Корепер), и
работни групи и комитети, които разглеждат различни специфични теми.
Председателството организира също различни формални и неформални срещи в
Брюксел, както и в държавата, поела ротационното председателство.
2. Представляване на Съвета в отношенията му с другите институции на ЕС.
Председателството представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС,
по-специално с Комисията и Европейския парламент. Неговата роля е да се опитва да
постигне съгласие по законодателните досиета чрез тристранни срещи, неформални
преговори и срещи на помирителния комитет.
Председателството работи в тясна координация с:
 председателя на Европейския съвет;
 върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност.
Председателството подпомага тяхната работа и понякога от него може да бъде
поискано да поеме някои задължения вместо върховния представител, като например да
представлява Съвета по външни работи пред Европейския парламент или да ръководи
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Съвета по външни работи, когато се обсъждат въпроси от областта на общата търговска
политика.
Ротационно председателство
Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите —
членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството
ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира
непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.
Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно
сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е
въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и
изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат
разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка
от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.
Настоящата тройка председателства е съставена от председателствата на
Естония, България и Австрия.
Сайтът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 вече е онлайн на
адрес www.eu2018bg.bg
Тъй като кирилицата е третата официална азбука в Европейския съюз, порталът на
председателството е и на адрес ес2018бг.бг
Страницата е на четири езика – български, английски, френски и немски, и е
съобразена с нуждите на хората с увреждания.
Порталът ще бъде основният източник на информация, свързана с
Председателството, предназначена за журналисти, широката общественост, както и за
практикуващи специалисти и експерти. Специално място на него е отделено за събитията
от календара на Председателството. Страницата ще осъществява и връзката с
акредитационната система, през която ще се регистрират делегатите и журналистите за
събитията от високо ниво.
Сайтът ще дава възможност да се гледат пряко или на запис откритите дебати чрез
предавания на живо. Достъпът до него ще бъде свободен, както и до всички публикувани
статии, документи, прессъобщения, снимки и видеа. Към портала е разработено и мобилно
приложение.
Сайтът на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
вече е на адрес www.bg-eupresidency.gov.bg

3 декември - Световния ден на хората с увреждания

В навечерието на 3 декември - Световния ден на хората
с увреждания, ръководството на НФРИ и членовете на
Федерацията проведоха редица от инициативи, срещи и
събития, целящи привличане на общественото внимание и формиране на общо разбиране
за необходимостта от партньорство за още по-значима и ефективна работа и решения за
по-добра подкрепа и по-добър живот на хората с увреждания в България.
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В рамките на тази поредица бяха включени Народното събрание, Президентство,
министерства, институции на държавните и местни власти, неправителствени организации,
работодатели и др.

На 19.01.2018 г. ще се проведе разширено заседание на УС на НФРИ

На 19.01.2018 г. от 17.00 часа в залата на Базата за профилактика и отдих
„Копривките‖ на КЦМ 2000 АД в курортен комплекс „Копривки‖, ще се проведе разширено
заседание на УС на НФРИ, с участието на членовете на федерацията.
На заседанието ще бъдат обсъдени Програмата за дейността на НФРИ за 2018 г.,
Плана за заседанията на УС на НФРИ за І-во полугодие на 2018 г. и Проекта за бюджет на
НФРИ за 2018 г.
Ще бъде разледано и участието на членовете на НФРИ в Седмия Европейски панаир
на предприятия и кооперации от социалната икономика.
В същия ден ще бъде организирано посещение за обмяна на опит в специализирано
предприятие „Стопански дейности КЦМ‖ ООД – гр.Пловдив, ул.‖Асеновградско шосе‖ от
12.00 часа.

На 16 и 17 април 2018 година предстои провеждането на
Международна конференция на високо ниво "Социална икономика
– за икономическа устойчивост и социално включване в ЕС".
В рамките на два дни 16 и 17 април т.г. ще се проведе Международна конференция
на високо ниво "Социална икономика – за икономическа устойчивост и социално включване
в ЕС" в гр.София, Резиденция Бояна.
Конференцията ще се проведе в пет панела.
Панел 1: Социалната икономика в контекста на регионалните различия на
европейско и национално равнище ще акцентира на редица предизвикателства пред
модерните общества, придружени от регионални различия и ценности. Процесите се
осъществяват в различни среди, политически рамки и участници. Дали е устойчива
социалната икономика и какви са благоприятните условия, фактори, инструменти за силна
социална икономика в ЕС?
Панел 2 Социалната икономика: как да установим по-тесни връзки с националната
политика за по-висок жизнен стандарт и борбата срещу бедността сред уязвимите
групи, включително хората с увреждания?
Социалната икономика и социалните предприятия са важен фактор за намаляването
на бедността и социалното изключване, особено сред хората с увреждания. Съществуват
устойчиви бизнес модели и добри практики, които ще бъдат представени.
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Панел 3 Развитие на социален диалог, партньорство и научен подход в
социалната икономика - в полза на бъдещето на труда. Фокусът на групата ще бъде
върху различните елементи като социален диалог, партньорства, наука, които създават
рамката за бъдещето на работата от гледна точка на социалната икономика.
Панел 4 Как процесът на развитие на цифровата икономика и социалните
иновации комуникират и взаимно се допълват за постигане на устойчиви положителни
резултати в социалното приобщаване чрез социални предприятия?
Основната цел на панела е да предизвика дискусия, основаваща се на интегрирането
на високоефективни цифрови инструменти в реалността на социалните предприемачи и по
този начин да се оптимизира социалното въздействие на тяхната дейност.
Конкурентоспособността на субектите на социалната икономика може да бъде подкрепена
от свързания с научния прогрес подход към техните специфични потребности, особено
когато се основава на концепцията за превенция или реинтеграция на хора в риск от
изключване.
Панел 5 Добри практики в ЕС за развитие на социалната икономика - в отговор на
демографските промени
Процесът на застаряване на населението се превърна в една от най-важните
трансформации на 21-ви век. Европейската демографска реалност оказва влияние върху
редица процеси и системи, които са жизненоважни за съвременното общество. В резултат
на застаряването се появяват нови потребности, които трябва да бъдат удовлетворени.
Днес почти една трета от хората на възраст над 65 години живеят сами, а две трети от
населението над 75-годишна възраст зависят от неформалната грижа, която най-близките
членове на семейството им предоставят в повечето случаи.

Националната федерация на работодателите на инвалиди обявява прием на
заявки за участие в Седмия европейския панаир на предприятия и кооперации
от социалната икономика, който ще се проведе
от 16 март до 18 април 2018 г. в гр.София, зала EFE на хотел Маринела

Националната федерация на
работодателите на инвалиди, има
удоволствието да Ви покани да
участвате
като
изложители
в
организирания Седмия Европейски
панаир на предприятия и кооперации
от социалната икономика в гр.София.
Проявата се провежда с подкрепата на Европейската комисия и Министерството на
труда и социалната политика в България.
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През 2018 г. Европейският панаир на предприятия и кооперации от социалната
икономика ще се проведе от 16 март до 18 април 2018 г. в зала EFE на хотел Маринела.
При проявен интерес за участие, моля да изпратите попълнената регистрационна
форма, като преди това я копирате и съхраните като отделен файл, в срок до 15 януари
2018 г. (виж по-долу)
За повече информация – управлението на федерацията – 02 986 53 00
и 0884 000 881 – Станислава Тончева.

Регистрационна форма
Седми Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика
16-18 април 2018 г., гр.София
Моля изпратете попълнената форма до 15.01.2018 г. на fax: +359/ 2 986 53 00 или на email:
nfri@abv.bg
Не се дължи такса участие в панаира!
Участник: Фирма/Организация
Адрес :
Пощенски код:
Град:
Е-mail :
Имената на лицето/лицата, които ще участват от страна на фирмата:
1. ......................................................................................телефон............
2. ......................................................................................телефон............
3. ......................................................................................телефон............
1. Начин на участие:
1.1.

С рекламни материали:
на стоки
на услуги
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видео материали
1.2.

Моля, посочете________________________________________
С екпонати на стоки

2. Характер на стоките - опишете:
........................................................................................
.........................................................................................
3. Вид на услугите - опишете:
...........................................................................................
............................................................................................
4. Необходима изложбена площ :........ кв.м. (минималната изложбена площ е 4 кв.м., а
максималната 8 кв.м.)
5. Необходима складова площ:........ кв.м.
6. Необходимо обзавеждане на щанда:
Необходимо обзавеждане:
щандова маса
маса 1.20 / 0.60
столове
висока витрина 0.90 / 2.00 м.
ниска витрина 0.60/ 0.90
щандова маса
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

опишете, ако е необходимо в бр.
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мрежа за аранжиране
скара за аранжиране
Кубчета:
- 25/ 25
- 30/ 30
- 35/ 35
- 40/ 40
Подиум – бр./размери
ел.контакт 220V
Други
7. Желаете ли отпечатване на рекламна брошура А4 с две сгъвки пълноцветна в тираж
500 броя?
Изтрийте излишното: ДА
НЕ
8. Как да бъде изписано наименованието на участника на щанда?
..............................................................................................................
9. Желаете ли фирмата да се включи в ежедневното представително модно ревю със
свои облекла и стоки?

Изтрийте излишното:

ДА

НЕ

10. Модел, марка и регистрационен номер на автомобила, който ще зарежда шанда
..................................................................................................
11. Желаете ли осигуряване на настаняване в Базата на МТСП в Кремиковци за сметка
на МТСП

Изтрийте излишното:

ДА

НЕ

Ако – да, моля отбележете:
ДАТА НА ПРИСТИГАНЕ:

15.04.2018
16.04.2018

ДАТА НА ЗАМИНАВАНЕ:
17.04.2018
18.04.2018

Брой нощувки: ..........
Настаняване в:

единична стая.........бр.

и/или

двойна стая..........бр.

12. Необходимо ли е стаята да бъде пригодена за хора с увреждания?

С
Сттрр.. 1100
Изтрийте излишното:

ДА

НЕ

13. Ако отговорът по т.12 е положителен - ще бъдете ли придружен от асистент?
Изтрийте излишното:

ДА

НЕ

14. Ще ползвате ли организиран транспорт от База Кремиковци до хотел Маринела в
дните на панаира – сутрин и вечер, за сметка на МТСП?
Изтрийте излишното: ДА
НЕ
15. Ще ползвате ли специализиран транспорт от База Кремиковци до хотел Маринела в
дните на панаира – сутрин и вечер, за сметка на МТСП?
Изтрийте излишното:

ДА

НЕ

Информационен ден: ИКТ за наука и малки и средни предприятия

На 11 януари 2018 г., четвъртък от 9:00 до 13:30 ч. в конферентната зала на Дом на
Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден:
Информационните и Комуникационни Технологии (ИКТ) за Наука и Малки и Средни
Предприятия.
Събитието е предназначено за представители на академичната общност, малкия и
среден и консултантски бизнес, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от
научна и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии.
Лекторите са Национални контактни лица на Хоризонт 2020 и дългогодишни успешни
участници в научните програми на ЕС.
Участието
е
безплатно,
http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

след

регистрация на:

С
Сттрр.. 1111

Покана за участие в двустранни срещи и бизнес форум ЕС-Сърбия 2018
Enterprise Europe Network към БТПП в сътрудничество с EEN към Сръбската
търговско-промишлена палата организират участие в бизнес форума ЕС-Сърбия 2018, в
рамките на който ще се проведат и двустранни срещи за бизнес сътрудничество (b2bmeetings) в секторите на хранително-вкусовата промишленост, цифровизацията, Индустрия
4.0 и бизнес услугите.
Събитието ще се проведе на 31.01.2018 г. в Белград, Сърбия и е насочено към
предприятията, заинтересовани от:
 Проучване на бизнес и инвестиционни възможности в Сърбия;
 Достигане до сръбските пазари и ключовите фактори в региона;
 Създаване на трансгранични контакти с местни компании;
 Насочване към потенциални бизнес партньори в предварително планирани
срещи.
Участието е безплатно, а основните езици ще бъдат сръбски и английски. За
конференцията ще бъде осигурен превод.
Програмата и участниците, както и местата за настаняване може да видите на сайта
на събитието: http://eu-serbia.talkb2b.net/
Срокове:
Краен срок за регистрация за форума и бизнес срещите – 26 януари 2018 г.
Насрочване на двустранни срещи – от 8 до 26 януари 2018 г.
Предварителната регистрация е задължителна и се извършва през следния
линк: http://eu-serbia.talkb2b.net/members/register
17-то издание на националното изложение „Произведено в Молдова“
17-то издание на националното изложение „Произведено в Молдова― ще се проведе в
периода 31 януари – 4 февруари 2018 г. в Международния изложбен център „Молдекспо―
(Кишинев).
Събитието се организира ежегодно от Молдовската търговско-промишлена палата
(МТПП), като освен подкрепа за местния бизнес и услуги, събитието предоставя и
множество възможности за установяване на бизнес партньорства и сътрудничество.
В тази връзка, програмата ще включва и организирането на Международен бизнес
форум на 1 февруари, в чийто фокус ще бъде промотирането и установяването на бизнес
отношения между компании от регионите на Дунав, Черноморския басейн, ЕС, ЦЕФТА и др.

С
Сттрр.. 1122
Форумът се организира в сътрудничество с Правителството на Молдова, Кметството
на гр. Кахул, Общински съвет на южните региони на Молдова, както и платформата EEN –
Enterprise Europe Network. Очаква се над 150 компании от Молдова и чужбина да участват
във форума, представящи множество бизнес сектори като земеделие, хранителна
промишленост, ИКТ, текстил, строителство, възобновяема енергетика, автоиндустрия,
творческа индустрия и др.
Проявяващите интерес фирми и предприемачи могат да се свържат с
департамент „Международни отношения― на МТПП по е-мейл до een@chamber.md или по
телефон на +373 2222 1391 (2626).
За въпроси, помощ при регистрация или необходимост от допълнителна
информация, моля, свържете се с: Европейски информационен и иновационен център –
Enterprise Europe Network, Българска търговско-промишлена палата, Мария Шапкарова,
Тел: 02/ 8117 525, Е-mail: een@bcci.bg , http://www.bcci.bg/

Йордановден в Калофер
Фото: Красимир Матаров
екипът на НФРИ

