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Годишно Общо събрание на Европейския форум за хората с увреждания, EDF в 
Мадрид, Испания, 13-14 май 2017 г. 

  На 13-14 май 2017 г. в Мадрид, Испания, се проведе Годишното общо събрание на 
Европейския форум на хората с увреждания, EDF, което събра над 200 участници, делегати 
на Годишното Общо събрание, включително наблюдатели, партньори, гости и членове на 
световното движение за хора с увреждания. Срещата беше организирана от испанските 
членове на EDF - CERMI и Фондация ONCE.  

 

               
 
 

                                             София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00; 
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 В българската делегация участие взеха Е.Тодорова – председател на УС на НФРИ и 
Морфи Скарлатов – експерт в СИБ. 

  Янис Вардакастанис откри Годишното общо събрание на Европейския форум на 
хората с увреждания, EDF като очерта напредъка, който движението на хората с 
увреждания постига през последните 20 години. Той подчерта също голямото значение на 
ратифицирането от страна на Европейския съюз (ЕС) на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания. Вардакастанис акцентира и върху отговорността на ЕС да застане на 
страната на своите граждани и да подобри условията на живот на всички хора, включително 
и на хората с увреждания. "Видяхме приемането на много закони и политики на ЕС, които 
защитават, популяризират и гарантират правата на хората с увреждания в области като 
права на пътниците, структурни фондове, заетост, достъпност в мрежата и т.н. EDF вярва в 
силна и обединена Европа и изразява своята подкрепа за ЕС като място, където всички 
човешки права са защитени и хората с увреждания са включени в обществото без 
дискриминация. ЕС трябва да защитава хората с увреждания от въведените строги мерки, 
които създават повече бедност и неравенство ", каза Янис Вардакастанис. 

Освен това председателят на EDF изтъкна значението на активното участие на 
хората с увреждания чрез техните представителни организации в съответствие с мотото на 
движението за хора с увреждания: "Нищо за нас без самите нас". "На национално ниво 
съществуват случаи, при които организациите на хора с увреждания не се подкрепят от 
правителствата или не се създават предпоставки  да вършат работата си. ЕС и неговите 
държави-членки са задължени по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания, която са ратифицирали, да гарантират участието и консултирането на 
организациите на хората с увреждания. Трябва да се осигури изграждането на капацитет и 
финансирането и премахването на бариерите", подчерта Янис Вардакастанис. 

Председателят на група III (Разни интереси) на Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК) Лука Жайер представи работата, която ЕИСК прави за 
насърчаване на правата на хората с увреждания и прилагането на Конвенцията. Той също 
така призова ЕС да разработи ясна и всеобхватна програма за правата на хората с 
увреждания вследствие на препоръката на Комитета на ООН за правата на хората с 
увреждания. "Когато мисля за движението за хора с увреждания, мисля за ценности, права, 
хора и устойчиво развитие", заключи той. 

В събота 13 май 2017 г. говорители бяха - еврокомисаря по трудова заетост, 
социални въпроси, умения и пазар на труда Мариан Тисен, член на Комисията на ООН за 
правата на хората с увреждания, г-жа Aна Пелаез и Хелга Стивънс, член на Европейския 
парламент. 

  В неделя 14 май 2017 г. дискусията се съсредоточи върху Европейския акт за 
достъпност, който представлява предложение за законодателство, което да улесни много 
продукти и услуги в Европейския съюз за да бъдат по-достъпни за хората с увреждания. 
Европейският форум на хората с увреждания /EDF/ предлага Европейският акт за 
достъпност да се превърне в задължително законодателство възможно най-скоро.  
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  Предложеният акт за достъпност ще бъде под формата на директива, която е правно 
обвързваща – това означава, че държавите членки са задължени да прилагат 
постановеното в нея. EDF смята, че обхватът на Европейския акт за достъпност трябва да 
се разшири, за да включва повече области, които са важни за ежедневието на хората с 
увреждания, напр. сградите около достъпните стоки и услуги. Как например хората с 
увреждания ще достигнат банкомат, ако сградата на банката не е достъпна за тях?  
Необходим е по-строг и амбициозен Европейски акт за достъпност, защото в Европа 
достъпът до много основни продукти и услуги често пъти е затруднен за хората с 
увреждания в сравнение с останалите граждани. Европейският акт за достъпност трябва да 
гарантира минимално ниво на достъпност по отношение на продуктите и услугите, за да 
може да се осигури разпространението им във всички държави членки.  
Приемането на Европейския акт за достъпност ще представлява голяма стъпка за ЕС,  
която ще доведе до приобщаването на 80 млн. граждани с увреждания, което е в 
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от 
всички държави членки ( без Ирландия).  

При проведените избори на заседанието на Годишното общо събрание на EDF беше 
избран председател, съвет на директорите и изпълнителен комитет. Янис Вардакастан бе 
преизбран за президент на EDF.  

 
 

НФРИ взе участие на работна среща с новото ръкововодство на МТСП 

 

  На 16 май 2017 г. в МТСП се проведе среща на министър Бисер Петков и неговия 
екип с национално представените организации на и за хора с увреждания. Темата на 
срещата беше реформата в медицинската експертиза за хората с увреждания и 
направените предложения от национално представените организации в областта. Министър 
Петков представи екипа си в лицето на заместник-министрите Зорница Русинова, Ивайло 
Иванов, Росица Димитрова, Султанка Петрова, и очерта основните приоритети в бъдещата 
си работа. Национално представените организации на и за хора с увреждания имаха 
възможност да представят накратко работата си през последните години и към момента. От 
името на НФРИ Е.Тодорова представи накратко федерацията и заяви, че е необходима 
осезаема подкрепа за разширяване заетостта на хората с увреждания и синхронизиране на 
политиките в контекста на Европейския стълб на социалните права.  
  Срещата завърши с обща договореност за активни действия от страна на държавата 
и на национално представените организации, за по-бързи решения, съответстващи на 
потребностите от реформи в областта на подкрепата за хората с увреждания. 
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Редовно Общо събрание на НФРИ 
 
  Редовното Общо събрание на НФРИ, проведено на 29 май 2017 г. обсъди и прие 
заложените в дневния ред на събранието Отчет на УС за дейността на НФРИ за 2016 г.; 
Отчет за дейността на Контролния съвет на НФРИ за 2016 г.; Баланс и отчет за 
приходите и разходите на НФРИ за 2016 г.; Бюджета за дейността на управлението на 
НФРИ за 2017 г., Решения на Общото събрание на НФРИ, в които подробно се дават 
указания за изпълнение на чл.3 от Наредбата за планирането, разходването и отчитането 
на преотстъпените средства за рехабилитация и социална интеграция по реда на чл.178 от 
ЗКПО в системата на Асоциация „НСКИ, НФРИ и СВИКБ”. 
 

 Членовете на Общото събрание обмениха мнения за ролята на НФРИ в развитието 
на страната по отношение актуалните проблеми в сектора на заетостта на хората с 
увреждания и възможната реакция на НФРИ, в съответствие с конкретната обстановка в 
страната.  След изчерпването на дневния ред дискусиите продължиха в неформална среда 
по конкретни казуси от организационната практика. 
 
 

 
 
 

 
Конференция „Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и 

решения”, 6 юли 2017 г., Бургас 

Шеста международна среща 04-05 юли                                                                            
и провеждане на  мобилности – 4 май – 6 юли 2017 г., Бургас 

 

 НФРИ кани своите членове и партньори да вземат участие в организираната 
международна конференция на тема „Заетостта на хората с увреждания: 
предизвикателства, възможности и решения“,  посветена на проблемите на заетостта на 
хората с увреждания и по-конкретно - въвеждането на модела на подкрепена заетост в 
България.  
  Конференцията ще се проведе на 06.07.2017 г. (четвъртък) в Експозиционен център 
Флора, Конферентна зала № 2, гр. Бургас.  

Начален час за регистрация на участниците: 09:30 часа  
Час на официалното откриване: 10:30 часа  
В конференцията ще вземат участие експерти в областта на заетостта и 

професионалното обучение от България, Австрия, Турция, Белгия и Испания. Събитието се 
организира в рамките на международен проект 2014-1-BG01-KA202-001529 
„COACH@WORK: Обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост“, 
финансиран по програма Еразъм +.  

Организатори на конференцията са: Националната федерация на работодателите на 
инвалиди (НФРИ), Националната агенция за професионално образование и обучение 
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(НАПОО), Интерпроджектс България и Згура-М България (координатор на проекта 
Coach@Work).  

На събитието се очаква да присъстват 200 участници от България и чужбина. 
Работната програма на конференцията включва тематични презентации и споделяне на 
добри практики в областта на професионалното обучение и заетостта на хората с 
уврежданията и тези в неравностойно положение. В рамките на конференцията ще бъдат 
представени постигнатите резултати и реализираните дейности по проект „Coach@Work” и 
ще бъдат връчени сертификатите на успешното преминалите през пилотното обучение за 
консултанти по подкрепена заетост.  
 

 

П О К А Н А 
 

за участие в Първия фестивал на социалната икономика 28-30 юли 2017 г. в Пангайон, 
Гърция 

 
  По покана на Регионалната мрежа на социалните кооперативни предприятия в 
региона на Източна Македония и Тракия, Гърция, НФРИ кани своите членове за участие в 
Първия фестивал на социалната икономика 28-30 юли 2017 г. в Социално кооперативно 
предприятие "Forest Village Pagaio" в Пангайон, в близост до гр. Кавала http://dasiko-chorio-
paggaioy-koin-s-ep.webnode.gr/epikoinonia/ 
  
  Целта на фестивала е да обедини социални предприятия от различни места в Гърция 
и Европа, за да укрепи мрежата и икономическото сътрудничество и най-вече за да се учи 
един от друг чрез обмен на опит и най-добри практики. 
  За да постигне всичко по-горе, в рамките на фестивала ще бъдат проведени: 
  
 Изложба на стоки и услуги на социалните предприятия на открито в шатри – 

безплатно; 
 Работни срещи на гръцки /на английски език по въпросите на социалната икономика и 

занаятите (представяне на правната рамка, най-добри практики, семинар за 
културата на социалния предприемач - керамика, дърводелство, история на района и 
т.н.); 

 Организиране на дейности и посещения на открито (екскурзии в планината и морето и 
т.н.); 

 Творчески дейности за деца; 
 Безплатен организиран лагер; 
 Музикални концерти и тематични нощи под ясното небе и звезди (традиционна 

музика, модерна музика, поетични нощи и т.н.). 
  
  Участието в изложбения панаир на открито е безплатно! 
  
  Транспортът и настаняването са за сметка на участниците. 

При проявен интерес, може да направите Вашата заявка за участие на 
nfrisofia@abv.bg В момента в който в НФРИ постъпи програмата за провеждане на форума, 
същата ще бъде препратена на заявилите участие.  

http://dasiko-chorio-paggaioy-koin-s-ep.webnode.gr/epikoinonia/
http://dasiko-chorio-paggaioy-koin-s-ep.webnode.gr/epikoinonia/
mailto:nfrisofia@abv.bg
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Партньорите от мрежата в Гърция ще изпратят списък с хотели в района, който ще 
препратим на изявилите интерес. При организиране на група от членовете на федерацията, 
НФРИ ще направи всичко необходимо за настаняване на участниците в един и същи хотел, 
като настаняването се заплаща от всеки. 
  
  Може да посетите специално създадената страница на facebook, за да следвате 
актуализациите и информацията за събитието в следната връзка: 
https://www.facebook.com/events/1283574481730618/?active_tab=about 
 
  
   

На 23.05.2017 г. КРИБ отличи за пети път социално отговорните фирми в Хасковско 

  За пета година Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
връчи наградите-грамоти за Хасковска област за “Социално отговорна компания – партньор 
на община”. Това стана на церемония в зала “Хасково”, открита от регионалния 
председател на КРИБ Стефан Димитров. Приветствие отправи зам.-председателят на 
Управителния съвет на КРИБ проф. Николай Вълканов. От името на община Хасково всички 
бяха поздравени от зам.-кмета Евгени Консулов. Сред официалните лица бяха депутатите 
Никола Динков и Виолета Желева, генералният консул на Турция в Пловдив Хюсеин Ергани 
и президентът на Одринската търговско-промишлена палата Реджеб Зъпкънкурт. 

Тази година КРИБ учреди три специални награди. 
Първата специална награда бе връчена на БИД 
ЕООД – Димитровград, член на НФРИ, която е с 
номинация за социално-отговорна компания, 
осигуряваща устойчива заетост на хора с 
увреждания, за преодоляване на социално-
икономическата им изолираност. 
Втората специална награда бе връчена на ЕТ 
“Мирослав Хусков“, село Плевун – номинация за 
социално-отговорна компания, занимаваща се с 
развитие на екологичен и селски туризъм. 
Третата специална награда е за „Скай Монт“ АД – 

Хасково с номинация за социално-отговорна компания, която подпомага устойчивото 
развитие и внедрява иновативни материали и технологии в производството си. 
 

На 31 май 2017 г. се проведе 
традиционния бал за младежи в 

неравностойно положение  

   На 31 май 2017 г. президентът Румен 
Радев беше домакин на традиционния за 
президентската институция абитуриентски 
бал за младежи в неравностойно 

https://www.facebook.com/events/1283574481730618/?active_tab=about


   СССтттррр...   777                                                                                          
       

положение, който е част от благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”. В 
рамките на инициативата младите хора получават консултации и информация относно 
възможностите за личностна и професионална реализация в самостоятелния им живот; 
обучение и квалификация, съобразени с интересите им и потребностите на пазара на труда; 
осигуряване на  заетост. Индивидуалната работа по мотивиране, наставничество и 
подпомагане на професионалната и личностна реализация на младежите в неравностойно 
положение започна в края на миналата година. Дейностите по инициативата се реализират 
в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между Администрация на президента, 
Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, 
Министерство на младежта и спорта, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция по 
заетостта и Агенция за социално подпомагане, както и подкрепящи организации, каквато е 
НФРИ. 
  От месец ноември 2016 г. екипи от специалисти в цялата страна провеждат 
ежемесечни срещи в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“. Над 120 младежи от 
випуск 2016/2017 г. и над 160 младежи от випуск 2017/2018 г. са включени в дейностите по 
информиране и консултиране за възможностите за образование и заетост. При търсенето 
на подходящи работни места социалните работници активно си взаимодействат с 
работодателите.  
  НФРИ изказва свята благодарност към ръководството на „Стопански дейности КЦМ” – 
Пловдив и „Лозана” ЕАД – София за това, че дадоха шанс на младежи с увреждания, 
напуснали институции, да работят в специализирана работна среда. 
  Председателят на НФРИ Е.Тодорова присъства на церемонията по посрещането на 
абитуриентите в „Гербова зала” в Президентството на РБългария, като член на работната 
група по инициативата „Подкрепи една мечта”. В своето приветствие президента Румен 
Радев изрази  надеждата си, че инициативата „Подкрепи една мечта” ще събуди 
чувствителността на обществото към съдбите, мечтите и бъдещето на тези момичета и 
момчета и отправи призив за финансова подкрепа към всички, които имат възможност и 
желание да помогнат и които вярват, че липсата на пари не бива да се превръща в пречка 
пред реализиране на мечтите. 
 Абитуриентското тържество събра 124 младежи от над 50 специализирани 
институции за деца в цялата страна на 31 май т.г. в хотел Балкан, благодарение на 
благотворителната инициативата „Подкрепи една мечта”. В музикалната програма взеха 
участие популярни комедийни актьори и музикални изпълнители. 
  Основна част от даренията ще бъдат предоставени като стипендии на младежите, 
решили да продължат образованието си. Организациите, фирмите и гражданите, които 
желаят да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”, могат да го 
направят със средства по банковата сметка на Администрацията на президента: 
IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01 
BIC BNBGBGSD 
Банка БНБ 
За контакти и допълнителна информация: 
Веска Гладченко 
Тел. 02/ 92 39 183 
+359 887 740 448 
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   Историите на някои от младежите, които участват в благотворителната инициатива, 
можете да следите на официалната страница на „Подкрепи една мечта“ в социалната 
мрежа "Фейсбук": 
https://www.facebook.com/PodkrepiEdnaMechta/?fref=ts 

 
 
За контакти и допълнителна информация: 
 
Тел.: 02/ 92 39 174 
 
Десислава Чернева-Моллова - Е-mail: D.Cherneva@president.bg 
 
 
 

 ИАНМСП организира безплатни обучения в страната 

  
  
  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП), съвместно с „АПИС Европа“ АД и „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД, 
организира  серия от безплатни семинари на тема „Онлайн търговията и възможностите 
пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите“ в страната. 
   
  По време на събитията ще бъдат дискутирани теми, засягащи силата на 
електронната търговия, като още едно средство за повишаване възможностите на малките 
и средните предприятия за реализация на стоки и услуги, както на вътрешния, така и на 
международните пазари. Участниците ще получат и информация за особеностите, 
детайлите и правните аспекти на онлайн търговията. 
  
  Участието на всички представители на МСП е безплатно. 
   
  Обученията в градовете Враца и София са на 4 и 5 юли. 
  
  Лектори ще бъдат Моника Митева, директор маркетинг и продажби на „Ди Ейч Ел 
Експрес България“ ЕООД и Слави Танкеин, юрист, експерт по електронна сигурност, зам. 
председател на Международен правен център, консултант на Апис Европа АД. 
 
  За заявяване на участие, моля  следите информацията публикувана тук 
http://www.sme.government.bg/?p=37231 за да се запознаете с програмата и да попълните 
регистрационната форма. 
 
 
 

   
             

https://www.facebook.com/PodkrepiEdnaMechta/?fref=ts
mailto:D.Cherneva@president.bg
http://www.sme.government.bg/?p=37231
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Търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”  

Дати: 

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  E-
mail: fairs13@bcci.bg 

  
 За допълнителна информация: Dobra Slavkova, sofia@advantageaustria.org  +35929535315 

 
 

 

mailto:fairs1@bcci.bg
mailto:fairs13@bcci.bg
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Успешна седмица, 
екипът на НФРИ 


