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Отворено писмо до медиите от национално представителните организации на и за
хора с увреждания
На 5-ти май – Европейския ден за протест на хората с увреждане, се обръщаме към
вас с апел за подкрепа, за да бъде животът ни по-малко зависим.
В последните месеци активно се разпространяват данни, които противоречат, както
на европейската, така и на българската статистика, в това число и на данните на НОИ.
Навсякъде по света хората с увреждания представляват най-бедната група от населението.
Същевременно у нас коалиционните партньори афишират, че ще се вземе от инвалидните
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пенсии, за да се увеличат най-ниските пенсии. Стигна се и до там да се обсъжда в
публичното пространство, че ще се спират инвалидни пенсии, защото „половината били
фалшиви” и ще се дават за увеличение на най-ниските пенсии на останалите пенсионери.
Това води до два тежки обществени проблема. Първо – изкуствено противопоставяне
на хората с увреждания, които получават инвалидни пенсии и хората, които получават
пенсии за осигурителен стаж и възраст. Второ – обществото се настройва срещу хората с
увреждания.
Налице е остър дефицит на средствата в НОИ, който едва ли ще се реши със
спиране на част от инвалидните пенсии.
Според публикацията Статистически бюлетин пенсии към 31.12.2016 г. на интернет
страницата на НОИ, хората с увреждания у нас, получаващи инвалидни пенсии са 507 569.
Какво стои зад тази цифра? Получаващи пенсии за общо заболяване – 455 124+2 652
военноинвалидни пенсии+ 49 793 инвалидни пенсии, за хора, които нямат трудов стаж.
Същевременно отстъстват данни колко са хората с увреждане с между 50 и 71%
загубена работоспобност, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. По наша
оценка това са приблизително 120 000 човека. Така наречената втора пенсия всъщност е
добавка за инвалидност към основната пенсия, изразяваща се в размер на между 31 и 35
лв. месечно. Такава „втора пенсия“ получават 337 776. Следващата година броят на
получаващите я ще намалее, защото според заложените нормативни промени тези, които
нямат пожизнен ТЕЛК, а са със срочна медицинска експертиза за между 1 и 3 години, няма
да я получават. Работещата мярка в тази посока е създаването на механизъм за
индивидуална оценка и подкрепа за всеки човек с удостоверено трайно увреждане.
Невидимите за статистиката хора с увреждания са всички, които предпочитат да
не се явяват пред ТЕЛК и да не получават документ за частично загубена работоспособност
поради опасения за по-трудно намиране на работа и стигми от страна на работодателите.
Посочените цифри не обхващат и лицата до 16-годишна възраст, които имат
доказани увреждания. В момента цялото обществено внимание е фокусирано върху
пенсиите на хората с увреждания, които реално са в такива размери, че дори и с работещи
близки остават под екзистенц минимума. Изнасянето на неверни или подвеждащи данни в
публичното пространство е недопустимо. Спестява се разликата между броя на хората с
увреждания, които получават пенсия и броя на инвалидните пенсии.
На 27.04.2017 г. Европейската комисия стартира социален пакет, в който се предлага
напредък в социалните политика на Европейския съюз.
Тези наши искания са в правомощията на Министерския съвет и тяхното изпълнение или
неизпълнение красноречиво ще докаже отношението на правителството към гражданите с
увреждания в България.
Непоколебима е нашата готовност да предприемем съответните законови протестни
действия в цялата страна, ако отново не бъде зачетена нашата аргументирана гражданска
позиция.
Към настоящето писмо прилагаме 13 неотложни мерки в социалната политика,
свързана с хората с увреждания, за които настояваме.

С
Сттрр.. 33
13 неотложни мерки в социалната политика, свързана с хората с увреждания,
съгласно отворено писмо по повод 5-ти май – Европейски ден за протест на хората с
увреждания

1. Оптимизиране на медицинската експертиза като подкрепяме предложението да се
премине към преструктуриране на органите на медицинската експертиза – в единна
административна структура, подчинена на МЗ, включваща НЕЛК, ТЕЛК, РКМЕ. Това ще
доведе до ефективен контрол върху цялостната дейност на медицинската експертиза.
2. Да стартира изградената електронна информационна система на медицинската
експертиза, като НЕЛК започне да предоставя информация на Агенцията за хората с
увреждания, с което да се създаде необходимото условие за прозрачност и контрол
върху експертизата от всички заинтересовани институции.
3. Да се изключат бъдещи действия от страна на Правителството, които могат да доведат
до социално напрежение и са стъпка назад от завоювани в годините позиции, относно
социалната политика за хората със специфични възможности, като например лишаване
от инвалидна пенсия на работещите с увреждания. Съгласни сме, че е необходима
реформа в законодателството, касаещо оптимизиране на системата на медицинската
експертиза и предприемане на мерки за оптимизиране на нейните структури. Тази
реформа обаче не бива да бъде на гърба на хората с увреждания.
4. Да се разработи компенсаторен механизъм за да се получават отнетите 25% социална
пенсия от хората с трайни увреждания напр. под формата на месечна социална помощ
за лице с трайно увреждане.
5. Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по Закона за интеграция
на хората с увреждания да се определят като процент от минималната работна заплата
за страната.
6. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за
рехабилитационни услуги, съобразно действителната им стойност.

балнеолечение

и

7. Да се включат в списъка на помощните средства, медицински изделия и приспособления
за хора с увреждания към ППЗИХУ нови позиции, отговарящи на съвременните
технологии и производство и нови заболявания.
8. Да се осигури държавна и социално-икономическа защита на специализираните
предприятия и кооперации на хора с увреждания, в това число да се актуализира
Списъка по ЗОП с номенклатурите, които присъстваха преди драстичното редуциране на
съществуващия списък.
9. Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на национално представителните
организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на
правителството в социалната политика в сферата на хората с увреждания.
10. Да се създадат условия, гарантиращи достъпно образование на всички лица и деца с
увреждане.
11. Да се гарантира достъпната архитектурна среда.
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12. Да се предприемат активни действия да се спрат атаките от страна на коалиционни
партньори срещу хората с увреждания като се преустанови противопоставянето на тази
група спрямо пенсионерите с най-ниски пенсии.
Да се излезе с официални актуални данни на НОИ пред българската общественост за броя
на хората с увреждания, броя на получаващите инвалидни пенсии и др.данни.
Промените в експертизата на работоспособността са сред приоритетите на министър
Бисер Петков
Подготовката на законови промени в системата на експертизата на
работоспособността ще е сред приоритетите на министъра на труда и социалната политика
Бисер Петков. "Надявам се, че с общи усилия и със съдействието на други министерства и
заинтересовани организации, ще можем бързо да подготвим съответната нормативна
рамка, която да постави основата за реформата в тази сфера", каза министър Петков при
приемането на поста от служебния министър Гълъб Донев. Според него разрешаването на
проблема с инвалидните пенсии ще доведе до по-справедливо разпределение на немалкия
публичен ресурс, който се изразходва в тази област.

Светлинен 3D спектакъл за Деня на Европа - 9 май, 21:30 ч.
Представителството на Европейската комисия в България
и Информационното бюро на Европейския парламент организират 3D
шоу по случай Деня на Европа и 10 години от членството на България в
Европейския съюз. 3D спектакълът ще бъде прожектиран на 9 май от
21:30 ч върху фасадата на Националната художествена галерия на
площад „Батенберг“ и ще бъде излъчен 3 пъти – в 21:30, 21:50 и 22:15 ч.
Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания“

На 29 март т.г. в залата на бул.Дондуков 11 в
София се проведе Пресконференция „Създаване на
заетост за хората с увреждания”. Участие взеха
Стилиян Баласопулов
– председател на
Националния съюз на трудово-производителните
кооперации, Елка Тодорова – председател на УС
на Националната федерация на работодателите на
инвалиди, Веска Събева – председател на
Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и

С
Сттрр.. 55
и Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания.
По време на пресконференцията бяха представени основните събития, включени в
програмата на Шестия европейски форум за социално предприемачество, който се
предстоеше да бъде открит на 30 март в Пловдив.
Елка Тодорова, председател
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1500
1130
настоящата 2017 г. са предвидени
1000
едва 30 нови договора за разкриване
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програма за заетост и обучение на
хора с трайни увреждания за над 260 общини в страната. Представи данни за
средномесечния брой работили лица по Националната програма за заетост и обучение на
хора с трайни увреждания към Агенцията по заетостта през последните 5 години за да се
види драстичния спад на мерките заложени в НПДЗ през 2017 г.
Същевременно специализираните предприятия и кооперации у нас осигуряват
ежегодно около 2000 несубсидирани работни места за хора с увреждания, уточни Стилиян
Баласопулов.
Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания - Минчо Коралски
представи логото за идентифицирането на стоките и услугите, произведени от социални и
специализирани предприятия. С името на знака „Произведено в България от хора с
увреждания“, всеки потребител ще знае, че подпомага социалната и трудова реализация на
хората с увреждания.
„От 5 години в изложението участват и услугите. В Центровете, в Защитените
жилища има насоки да се акцентира върху арт и трудовата терапия при работа с хора с
тежки увреждания. Това дава много добри резултати и възможност на по-късен етап да се
включат в защитена заетост. За съжаление на този етап подобна заетост липсва, но
вярвам, че в близките години това ще се случи.“, каза Веска Събева. Тя допълни, че
Европейският форум за социално предприемачество е единственото място в момента,
където могат да се покажат и успехите от труда и таланта на хора с много тежки
увреждания.
Медиите отбелязаха, че този панаир се очаква да даде ясно послание за Европейския
съюз, че хората в неравностойно положение трябва да бъдат подкрепени още порешително в бъдеще, а основната задача пред обществото е да се бори срещу
дискриминацията спрямо тези хора и да се използва енергията и целият социален
потенциал на социалните предприятия.
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Шести Европейски форум на социалното предприемачество

В периода 30 март – 2 април 2017 г. НФРИ и
членовете на федерацията: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
КЦМ ООД – ПЛОВДИВ, ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ, АВИС
ЕООД – БУЗОВГРАД, МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ,
МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ, НИЯ-МИЛВА ЕООД –
ХАСКОВО, МИР ДОБРИЧ ООД – ДОБРИЧ, ТОБЕКС КО
ЕООД – СОФИЯ, ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА –
С.МЕЗЕК, ВЕЛДИЯ ДИЗАЙН ЕООД – СОФИЯ, МЕЛИ – М
ООД – ПЛОВДИВ, ТОТАЛ ЕЛ СИ ЕООД – СОФИЯ и
ДЕМОН ООД – ПЛОВДИВ, взеха участие в Шестия

европейски панаир на предприятия от социалната
икономика, който е част от Шестия Европейски форум
на социално предприемачество.
Част от организаторите от българска страна

Съорганизатори
на
проявите
са
Европейската
комисия,
Европейският
икономически и социален съвет, Европейската
конфедерация на производствените кооперации и
социалните предприятия, Министерство на труда
и социалната политика, НС на ТПК, НФРИ и други
неправителствени организации.
Гражданите на Пловдив и неговите гости
имаха уникалната възможност да посетят
европейското изложение, в което взеха участие
повече от 60 социални предприятия, представени
със свои изложбени щандове в палата 6 на Международния панаир. Всеки посетител на
място се убеди, че става въпрос за продукти, които отговарят на критериите за качество и
същевременно се предлагат на изключително атрактивни цени. Като цяло Европейският
панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика събра организации и фирми
за хора с увреждания, които представиха резултатите от своите бизнес и социални
инициативи, а резултатите от труда на хората с увреждания, демонстрирани на
изложението, станаха достояние на широк кръг от участници и посетители.
Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев връчи три награди за
иновативен продукт – на членове на НФРИ по време на Шестия Европейски форум за
социално предприемачество в Пловдив. Това са:
 „”Мир Добрич” ЕООД,
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 „Тобекс Ко” ЕООД – София,
 „Велдия Дизайн” ЕООД – София.
Велдия
Визайн
представи и дрехи за
съвременната жена с
елементи
от
магическата българска
носия в модното ревю,
което
съпътстваше
дните
на
панаира.
Дружеството в своята
10-годишна история се
наложи в сферата на
разработването
на
дамско, мъжко и детско
облекло.
С
представената колекция
екипът на фирмата се обръща към съвременната жена. Колекцията представи дамски блузи
с елементи от българския фолклор - българската шевица и дантела.
Участие в ревюто взеха и новите членове на федерацията Мели-М ООД – Пловдив.
Дружеството е лидер в България в сферата на дизайна и производството на фолклорни
костюми, музикални инструменти и аксесоари. Професионалистите от "Мели-М" ООД са с
доказан опит в създаването на народни носии, автентични и стилизирани, съобразени със
специфичните регионални характеристики.
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В рамките на форума в гр.Пловдив се проведоха
и
три
съпътстващи
прояви
международна
конференция “Социалното предприемачество – принос
за устойчива социална икономика и развитие на пазара
на труда в Европа“ на 30 март т.г., Кръгла маса
„Социалното предприемачество – създаване на нови
услуги, продукти и бизнес модели” и Научо-практическа
конференция
„Социално
предприемачество
–
перспективи и приоритети” на 31 март 2017 г. в
Международен
панаир
АД.
Е.Тодорова – председател на
НФРИ участва в дискусиите в
различните панели, а по време на
Кръглата маса беше и модератор.
В програмата на форума
бяха включени поредица от
презентации относно развитието
на социалното предприемачество
в различните държави и Европа
като цяло. Бяха разисквани
разнообразен опит, практики, идеи
и варианти за развитие на
социалното предприемачество. Проведената дискусия категорично потвърди острата
необходимост от ускорено въвеждане на нормативни рамки за осигуряване на условия за
развитие на социалното предприемачество в България в цялото му многообразие и широк
обхват, както по посока на форми за реализация, така и по посока на субекти, участващи в
реализацията на социалното предприемачество и насочеността на социалния ефект в тази
област.
И през настоящата година Европейският панаир на социални предприятия и
кооперации на хора с увреждания показа добрите примери за интеграция на трудовия пазар
на хората с увреждания. Този форум спомата за промяна в отношението към хората с
увреждания и укрепване на социалния капитал в страната.

„Произведено в България от хора с увреждания”
Агенцията за хората с увреждания учреди знак „ПРОИЗВЕДЕНО В
БЪЛГАРИЯ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“.
Знакът отличава стоки и услуги, произведени от хора с
увреждания в техни еднолични фирми, в специализирани предприятия и кооперации или
работодатели в обичайна работна среда. Знакът се предоставя безвъзмездно, по
определен регламент, след подадено заявление в Агенция за хората с увреждания.
С документите за получаване правото на ползване на Знака можете да се запознаете
на интернет страницата на АХУ: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/64
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С името на знака „Произведено в България от хора с увреждания“, всеки потребител
ще знае, че подпомага социалната и трудова реализация на хората с увреждания

Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2017 г.
От 3 април започва изпълнението на програма на НОИ за профилактика и
рехабилитация за 2017 г. Предвижда се през тази година около 47 500 лица да ползват
парични помощи за профилактика и рехабилитация.
Програмата е с продължителност 10 дни като цената на нощувките и частична помощ
за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на
държавното обществено осигуряване. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право
да ползва и до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване,
майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени
или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца,
предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва
да е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необходимост от
провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за
инвалидност, ако имат внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца. Условието за тях е да не са навършили възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в
експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от
провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от
претърпяна трудова злополука или професионална болест. Лицата, осигурени само за
трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за
профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална
болест. Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.
68 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. е 61 години за жените и 64 години за
мъжете.
Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността,
необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и
рехабилитация, ще намерите на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубриката
„Обезщетения” - “Профилактика и рехабилитация”.
Стопанска мисия на австрийски фирми - 17 - 18 май 2017, София,
хотел Holiday Inn
Търговското представителство на Австрия организира Стопанска мисия на
австрийски фирми в България, които търсят контакти и партньорство с български фирми в
различни браншове.
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Срещите с австрийските фирми ще се проведат на 18 май 2017 г. от 11.00 до 16.00
часа в гр. София.
Ако намерите подходящата фирма-партньор заявете участието си чрез формуляра за
регистрация, след което ще получите потвърждение и определяне на часа на срещата с
избраната от Вас фирма/фирми.

Австрийски Фирми участници:






1BC Business Education & Consulting GmbH
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
Gentletent GmbH
Scheucher Holzindustrie GmbH
Sick GmbH

Формуляр за регистрация може да изтеглите от тук:
http://wko.at/aussenwirtschaft/veranstaltung/registration-form_bg_sofia.pdf
Сключен договор между Глобал Консулт БГ ЕООД и СБР Здраве – Банкя по
програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация
Имаме удоволствието да информираме членовете на НФРИ, че Глобал Консулт БГ
ЕООД, член на федерацията има сключен договор със СБР "Здраве", Банкя за прием по
програмата на НОИ.
Към момента се наблюдава засилен интерес по програмата, тъй като това е една
добра възможност за работещи лица, в това число и в специализираните предприятия.
СБР "Здраве" в гр.Банкя предлага отлични условия за отдих и рехабилитация и е с
много добра материално техническа база.
Периода за който се приемат резервации е от 01.04.2017 до 30.09.2017 г.
10 нощувки със закуска, обяд и вечеря, 4 процедури на ден, ползване на открит и закрит
минерален басейн, фитнес, паркинг, безплатен първичен медицински преглед
Приемът по програмата на НОИ е за хора в трудоспособна възраст и за пенсионери
по болест, които не са навършили години за пенсия.

-

Приетите по договор с НОИ заплащат за едно лице за 10-дневен престой:
Доплащане за храна – 12.00 лв. на ден - заплаща се в СБР "Здраве".
Цена застраховка – 0.50 ст. на ден - заплаща се в СБР "Здраве".
Такса резервация – 30.00 лв. еднократно - заплаща се в ТА.
Доплащане за ползване на самостоятелна стая - 30.00 лв. на ден, за стая с по-голяма
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квадратура и тераса с южно изложение и 16.00 лв. на ден, за стая с допълнително
обзавеждане без тераса.
- Депозит 45.00 лв. /Възстановява се при напускане от болницата/.
Приетите по договор с НОИ ползват безплатно от понеделник до петък басейни и
фитнес зала в СОЦ.
Приемат се лица със:
Сърдечно-съдови заболявания
Артериална хипертония всички стадии.
ИБС: стабилна стенокардия I–III ф.к. по NYHA.
ИБС: състояние след инфаркт на миокарда – подостър стадий, без ранна постинфарктна
стенокардия.
ИБС- хронична исхемична кардиомиопатия.
Ритъмни и проводни нарушения – хемодинамично незначими.
Сърдечни пороци – некоригирани, компенсирани.
Състояние след сърдечни операции: клапно и съдово протезиране, аортно-коронарен байпас – без
тежки усложнения.
Сърдечна недостатъчност I–III степен по NYHA.
Заболявания на артериите: болест на Рейно, болест на Бюргер и др.
Заболявания на опорно-двигателния апарат
Болести на ставите: ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, други възпалителни и
невъзпалителни артрози в неактивна фаза.
Болести на мускулите и сухожилията.
Остеопороза.
Следтравматични състояния, травми на гръбначен стълб, състояние след смяна на колянна или
тазобедрена става.
Дегенеративни ставни заболявания.
Заболявания на периферна нервна система
Полиневропатия - диабетна, медикаментозна и др.
Радикулити, плексити, моно и полиневрити.
Дископатии, дискови хернии.
Невралгия.

Необходими документи:
- Медицинско направление (зелен талон), издадено от личния лекар – до 30 дни преди
датата на постъпване. За пенсионери по болест се изисква и решение на ТЕЛК.
- Служебна бележка от местоработата, удостоверяваща осигурителните права на лицето.
- Тези документи се представят в съответното ТП на НОИ за издаване на удостоверение за
постъпване.
- Документ за платена такса за резервация.
Информация за СБР "Здраве": Специализирана болница за рехабилитация “ЗДРАВЕ” ЕАД гр.
Банкя е открита през 1973 година. Едноличен собственик е Централният кооперативен съюз (ЦКС).
През 2003 г. бе предприета и изпълнена мащабна програма за цялостно обновление и
преоборудване, както и изграждане на модерен спортно-оздравителен център /СОЦ/. Последната
акредидатция на СБР "Здраве" е извършена през 2012 г.
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Днес, комплексът е балнеологичен център с национално значение за целогодишна
профилактика, рехабилитация и почивка, както за пациенти със сърдечно-съдови, неврологични,
заболявания на опорно-двигателен апарат и обменни нарушения, така и за профилактика на здрави
хора.
Годишно броят на преминалите през комплекса пациентни надхвърля 8000. През 2006 година
Акредитационната комисия на Министерството на здравеопазването оцени цялостната дейност като
“отлична” за срок от 5 години.
СБР „Здраве” ЕАД е одитирана и регистрирана от UKAS MANEGEMENT SYSTEMS за
съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Системата за управление на качеството е
приложима за оказване на болнична помощ в областта на физикалната и рехабилитационна
медицина, включително дейности по: лечение на нервни болести; образна диагностика; клинична
лаборатория.
Град Банкя е утвърден курортен център, разположен на 17 км западно от София, по
северното хълмисто подножие на Люлин планина, на 630-750 м надморска височина. Климатът е
умерено-континентален, със слабо планинско влияние. Средната годишна температура на въздуха е
9.4 °С при средна януарска температура + 2 °С и средна юлска + 19.6 °С. Климатът на Банкя е
уникален с това, че на всеки 2-3 часа в курорта нахлува въздушно течение откъм Витоша и Люлин
планина, което насища атмосферата със свежест и кислород (отрицателни аеройони). Основен
лечебен фактор в курорта е минералната вода, която извира с температура 36.5–37 °С. Водата е с
ниска минерализация, хипотермална, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева с ниска твърдост,
бистра, безцветна, без мирис и с много приятни вкусови качества.
Балнеолечението с минерална вода от Банкя се провежда чрез прилагане на вани, басейн,
подводен масаж, инхалации, пиене на водата, като действието и върху организма е местно и общо.
Нейното правилно и системно използване е сериозно защитно средство срещу проявите на умора и
преумора, както и забавяне на процесите на стареене. Улеснява и ускорява възстановителните
процеси след преболедуване от тежки заболявания и предпазва от хронифициране и усложнения.
В комплекса изцяло се ползва минерална вода за медицински процедури, басейни, както и
във всяка една стая.
Комплексът разполага със: 135 двойни: 17 единични стаи; 5 студиа;
3 зали за хранене; 2 конферентни зали със 180 и 30 места; лоби бар с градина; на територията на
комплекса има разположен и магазин КООП.

При интерес за ползване на базата:
гр. София
ул. Цар Асен №3, ет. 1
за контакти - Доброслав Илиев
Телефон: 02 868 0 500
Мобилен: 0878 93 93 48
E-mail: info@globaltour.bg
Skype: global-tourbg
www.globaltour.bg
Линк с информация за програмата:
http://www.globaltour.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/prie
m-noi-zdrave/475
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Отворени процедури за кандидатстване по ОП Развитие на
човешките ресурси
BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
Краен срок: 30 юни 2017 г., 17,30 ч.
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат
настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като
глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези
съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за
заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се
повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се
повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и
съответно заемане на по-качествени работни места.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000
000 лв.
Настоящата процедура е обособена в два компонента:
 Компонент I - се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията
от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от
значение за ЕИП (OB L 187/26.06.2014)
Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за
Компонент I:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева
За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите
разходи по проекта.
За средни предприятия помощта не надхвърля 60% от общата стойност на
допустимите разходи по проекта.
За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на
допустимите разходи по проекта.
 Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на
Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).
Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за
Компонент II:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева
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- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
По Компонент II от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Обучения за заети лица” не се изисква съфинансиране.
Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cceea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b

Търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
Дати:
2017 г.
12 - 21 май 2017 г.
29 септември - 8 октомрви 2017 г.
8 - 20 декември 2017 г.

Място: ЦУМ – северен вход, гр. София
Етаж: партер
Работно време: 10.00 до 19.00 ч.
Вход: Свободен
Участие в изложението могат да вземат производители, търговци, предприемачи,
водещи български фирми, които предлагат различни български продукти в следните
области: храни, напитки, козметични продукти, облекло, обувки, чанти, детски артикули,
бижутерия, стоки за бита и други.
Търговското изложение „Доверете се на българското”:




Събира на едно място само български производители и търговци;
Участието в изложбата дава възможност за представяне на фирмата и презентация
на продуктите;
Предоставя възможност за директна среща на бизнеса с потребителя.

Милен Моллов тел.:
(02) 8117 519, 989 72
40 факс: (02) 981 66 26
E-mail: fairs1@bcci.bg

Маргарита
Младенова тел.: (02) 8117
428, 989 72 40 факс: (02)
981 66 26 Email: fairs13@bcci.bg

За допълнителна информация: Dobra Slavkova, sofia@advantageaustria.org +35929535315
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Двустранни срещи в областта на модната индустрия в рамките на Global Sustainable
Fashion Week 2017 – Будапеща, Унгария
Международното брокерско събитие ще се проведе в рамките на 2-рото издание на
Global Sustainable Fashion Week в Будапеща (Унгария) на 9 юни 2017 г. от 14:00 до 17:30 ч.
Място на провеждане: MKB Bank Headquarters - 1056 Будапеща, Váci u.38.
Брокерското събитие представлява безплатна възможност за фирмите да
осъществят двустранни срещи по предварително изразен интерес с международни
партньори от бранша по време на конференцията.
Основен организатор е Hungarian National Trading House съвместно с ТърговскоПромишлена Камара – Пловдив, представители на секторна група „Женско
предприемачество“ към мрежата ЕЕN.
Участието от страна на заинтересованите фирми е обвързано със следните етапи:
1. Изготвяне на фирмен профил в онлайн платформата: http://sustainablefashion.talkb2b.net/
2. Назначаване на срещи - регистрираните фирми могат да поискат, както и да приемат
покани за B2B срещи онлайн в определен срок (ще бъде предварително уточнен)
3. Изготвяне на подробен индивидуален график на срещите за всеки участник, който следва
да бъде стриктно спазен
4. Провеждане на 30 минутни срещи според графика
Събитието е насочено към всички представители на фирми, свързани с модната
индустрия: еко дизайнери, бижутери, модни фирми, професионалисти от текстилната и
модната индустрия, включително научноизследователската и развойна дейност,
производители, които използват екологични технологии, компании, предлагащи устойчиви
технологии и решения, КУПУВАЧИ, др.
За регистрация и подробна информация за събитието: http://sustainablefashion.talkb2b.net/
Краен срок за регистрация на фирмите: 26 май 2017 г.
Тази година Global Sustainable Fashion Week 2017 ще се проведе между 7 и 10 юни 2017 г. и
представлява едно уникално събитие, съчетаващо международна конференция, семинари,
демонстрации, модни ревюта с основен акцент върху устойчивите, екологични и етични тенденции в
областта на модната индустрия. Допълнително организаторите предвиждат международна
пресконференция, присъствие на изтъкнати лектори и специализирани медии по време на
събитието.
Официален сайт на конференцията: http://gsfashionweek.com

Международно изложение “Innovat&Match” - 8 – 9 Юни 2017г., Болоня, Италия
Събитието обхваща следните сектори и дейности:

С
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• хранително–вкусова промишленост;
• мехатроника и транспорт;
• сгради и конструкции;
• здравна система;
• културно – творческа индустрия;
• енергетика и устойчиво развитие;
• производствени системи.
Можете да намерите подробен списък на секторите на изложението:
https://www.b2match.eu/r2b2017
Участието в двустранните бизнес срещи е безплатно.
Краен срок за регистрация: 15 май 2017 г.

Средномесечен осигурителен доход за предходните години

Средномесечно
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

2013 г. /лв./
648,73
634,55
628,85
644,26
646,14
651,65
642,24
643,49
636,96
647,28
652,72
661,26
694,83

2014 г. /лв./ 2015 г. /.лв./
683,34
726,40
664,17
706,55
659,26
701,06
678,89
721,40
687,91
727,52
681,99
723,54
671,28
714,05
676,38
715,57
671,51
714,91
683,34
724,60
689,62
733,36
700,16
749,74
735,46
783,76

2016 г. /лв./
770,07
753,10
743,25
764,07
772,76
768,85
755,73
763,04
755,00
768,18
780,75
793,92
821,65
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Списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални
услуги, на които операторите на хранителни банки могат да предоставят дарени
храни, на основание чл. 37м, ал. 8 от Закона за храните
Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди списък на групите
нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на които операторите
на хранителни банки могат да предоставят дарени храни, на основание чл. 37м, ал. 8 от
Закона за храните. В списъка на нуждаещите се влизат 14 групи лица. Сред тях са хората с
пенсии до установената линия на бедност, самотно живеещи възрастни (над 65 години),
лица с 50 над 50 на сто намалена трудоспособност, семейства с деца с увреждания и
домакинства, които са получили целева помощ за отопление през предходния отоплителен
сезон. Дарените храни ще могат да бъдат получавани от центрове за социална
рехабилитация и интеграция, дневни центрове за деца, младежи и възрастни с увреждания,
дневни центрове за стари хора, приюти, центрове за настаняване от семеен тип, домове за
деца и други социални услуги, предоставени от регистрирани и/или лицензирани
доставчици по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.

Весели празници Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия,
екипът на НФРИ

