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ПОКАНА
УПРАВИТЕЛНИЯТ
СЪВЕТ
НА
НАЦИОНАЛНАТА
ФЕДЕРАЦИЯ
НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ, НА ОСНОВАНИЕ ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.1 от Устава на
НФРИ със свое решение от 23.02.2022 г., СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на НФРИ
на 27.06.2022 г. от 15.30 ч. в конферентната зала на Мидалидаре хотел и Спа, с.
Могилово, Община Чирпан, област Стара Загора, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НФРИ през 2021 г.
Докл.: председателя на УС
2. Отчет за дейността на Контролния съвет на НФРИ през 2021 г.
Докл.: председателя на КС

С
Сттрр.. 22
3. Годишен финансов отчет на НФРИ за 2021 г. Приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите на НФРИ за 2021 г.
Докл.: председателя на УС
4. Промяна наименованието на сдружението.
Докл.: председателя на УС
5. Промяна адреса на сдружението.
Докл.: председателя на УС

6. Приемане на Нов Устав на сдружението.
Докл.: председателя на УС
7. Програма за дейността на НФРИ през 2022 г.
Докл.: председателя на УС

8. Приемане на бюджет на НФРИ за 2022 г.
Докл.: председателя на УС
9. Приемане на решения на Общото събрание.
Докл.: председателя на комисията по предложенията

10. Избор на ръководни органи на сдружението.
Докл.: председателя на комисията по избора
Поканват се всички членове да участват в заседанието на Редовното Общо събрание
лично или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията започва в 15.00 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Работна среща на експерти от Министерството на труда и социалната политика
и национално представителни организации на и за хора с увреждания във връзка с
преобразуването на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората
с увреждания

На 12 май 2022 г. се проведе работна среща на експертно ниво в която взеха участие
експерти от МТСП и от национално представителните организации на и за хора с
увреждания във връзка с доклад на МТСП за преобразуване на Агенцията за хората с
увреждания към министъра на труда и социалната политика в Държавна агенция за хората
с увреждания към Министерския съвет и определяне на приемници на основната
изпълнителна дейност на Агенцията за хората с увреждания. Бяха представени и обсъдени
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становището на министерството и становища на някои от национално представителните
организации.
НАСО представи позиция за преминаване на всички теми, свързани със заетостта, от
АХУ към Агенция по заетостта.

14 организации се обединиха върху общо становище в това число и НФРИ, чрез
Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания, като застъпиха друга
теза, която публикуваме с някои съкращения:
Въпросът, който обсъждаме е с повече от 10 годишна история. Ние считаме, че
създаването на Държавна агенция за хората с увреждания, по силата на § 12 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, който съгласно § 28 трябва да
бъде реализиран от 1.07.2022 г.
е голямо завоевание за социалната група, която
представляваме. Затова исторически сме призвани и решени да доведем това дело до
положителен край.
Предложената за обсъждане разработка, която практически води до ликвидацията на
Изпълнителната агенция за хората с увреждания, е в пълно противоречие и грубо нарушение с
буквата и духа на § 12 и 13 от Преходни и заключителни разпоредби на цитирания нормативен
акт.
Очевидно е, че императивната воля на законодателя е Изпълнителната агенция за
хората с увреждания да бъде преобразувана в Държавна агенция за хората с увреждания, при
условията на пълно правоприемство на съществуващата институция.
Твърдението, че Държавната агенция не може да има изпълнителни функции, категорично не
отговаря на членове 47, 48 и 49 от Закона за администрацията и юридическата практика в
страната.
В конкретният случай ние отчитаме обстоятелството, че на терена на социалната
политика функционира министерство, което поради изключителната значимост на
регулираните обществени отношения е стандартно решение за всички европейски държави и
то трябва да запази своята водеща роля при нейното определяне и реализиране. Спазвайки
буквата на Закона за хората с увреждания, Държавната агенция трябва да бъде натоварена с
ясно определени координиращи функции, тъй като политиката за хората с увреждания има
хоризонтален характер и излиза от обхвата на социалната сфера. Заедно с това тя трябва да
запази инструментариумът за правене на политики, изграден и развит през изминалите 27
години от фонд „Рехабилитация и социална интеграция“, създаден по силата на Закона за
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защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и Изпълнителната агенция за
хората с увреждания, учредена на основание Закона за интеграция на хората с увреждания.
Наличието на определени изпълнителни функции, не забранява държавните агенции да
имат правомощия от подобен характер. Това твърдение се потвърждава по категоричен начин
от анализа за статута на държавните агенции и устройствените правилници на наличните 12
държавни агенции.
Голяма част от тях имат изпълнителни функции, управляват значителни публични
ресурси, разработват програми, финансират проекти за реализацията на политики в техният
обхват и упражняват контрол за правилното им изпълнение.
Разпределянето на функциите на Изпълнителната агенция за хората с увреждания към трите
приемни органа - Агенцията по заетостта, Фонд “Социална закрила“ и Проект „Красива
България“ крие значителни рискове, изразяващи се в:
1. Дългогодишно установени организационни правила и управленчески традиции в
приемните структури, несъответстващи на философията на новите програми;
2. Деформация при бъдещото прилагане на вече утвърдени политики и дори
преустановяване на някои от тях;
3. Липса на експертиза, която трудно ще бъде компенсирана дори с прехвърлянето на
някои от кадрите на Изпълнителната агенция за хората с увреждания, тъй като между
действащите в настоящият момент методики за регламентиране на програмите в някои
случаи имат задължителна концептуална обща база. Налагащата се стиковка между
трите институции, които в бъдеще ще управляват програмите, със сигурност ще доведе
до пропуски, разнопосочно прилагане и непостигане на крайно целеният комплексен
резултат в интеграционният процес на хората с увреждания;
Само концентрацията на правомощия в Държавната агенция за хората с увреждания
може да повиши координацията на политиките и тяхната ефикасност и ефективност,
включително и оптимизация на разходите. Не трябва да пренебрегваме и факта, че хората с
увреждания и техните представителни организации, по-лесно ще се ориентират в сложната
органна структура при реализация на правата си. Подобна политика изцяло ще бъде в унисон с
Конвенцията за правата на хората с увреждания, още повече че този нов орган трябва да
изпълнява ролята на национална фокусна точка, съгласно чл.33 от цитирания документ и
предложената от работната група разработка.
Национално представителните организации на и за хора с увреждания съставили това
становище заявяваме, че не желаем да бъде създадена поредната „мъртвородена“ и безполезна
държавна структура, каквито имаме в наличност, но нежелаем да посочим от деликатност.
Същевременно с това изразяваме категорично несъгласие да бъде унищожена една
институция, доказала по категоричен начин своята ефективност. В дългогодишните дебати
при участия в работни групи по темата, винаги сме настоявали Изпълнителната агенция за
хората с увреждания, да бъде надградена чрез преобразуване в Държавна агенция с
допълнителни функции, увеличаващи управленческият и капацитет.
В продължение на повече от 60 дни активно работим с екип от изявени специалисти в
областта на юридическата сфера и по проблемите на хората с увреждания и до края на месец
май 2022 г. сме готови да ви представим обхватен документ, включващ аналитична част и
предложение за структурата и функциите на бъдещата Държавна агенция за хората с
увреждания, от която се нуждаят българските граждани с трайни увреждания, чиито интереси
представляваме.

С
Сттрр.. 55
Дълбоко вярваме, че ще проявите разбиране към нашата тревога и позиция. Чрез
диалога, на който винаги сме разчитали трябва да стигнем в определния срок до желаното
крайно решение, а то е през втората половина на 2022 г. да започне създаването и
функционирането на Държавна агенция за хората с увреждания в България.
Необходимо е да подчертаем, че ако тръгнем по пътя, който ни предлагате резултата ще
бъде неудовлетворителен за държавата и заинтересованите граждани с трайни увреждания и
вероятно ще предизвикате ненужно гражданско напрежение в изключително сложната
икономическа и политическа обстановка в страната и Европа. Със сигурност ще отложим
решаването на този важен за нас въпрос далеч във времето.
В края на срещата беше уточнено, че до 1 юли трябва да бъдат приети принципни
решения за работата на бъдещата ДАХУ, като в същото време ще бъдат сформирани
работни групи за подготовка на предложение за изменение и допълнение на Закона за
хората с увреждания. Предвижда се реалният старт на новата държавна агенция и новият
начин на работа по досегашната изпълнителна дейност на АХУ да стартира от 1 януари
2023 г.

Десето юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и
солидарна икономика
В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив ще се проведе
Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и
солидарна икономика.
Участие във Форума ще вземе и г-н Никола Шмит, комисар в областта на работните
места и социалните права.
По време на събитието ще бъдат дискутирани теми, свързани с мястото и ролята на
социалната икономика за повишаване икономическата устойчивост и конкурентоспособност
на българската икономика, и в контекста на европейската перспектива.
Темата за социалната икономика в контекста на Европейския план за социална
икономика ще бъде част от дискутираните въпроси, както и финансиране на социалното
предприемачество през следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие
на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост на България.
Предвижда се на Форума да се направи директна среща между компании и
предприятия от обичайна среда и социалните предприятия, за да се създадат възможности
за обмяна на идеи как могат взаимно да са си полезни двете страни, включително и
финансово.
В рамките на Европейския форум за поредна година субектите на социалната и
солидарна икономика ще имат възможност да представят своята дейност (щанд и/или
работилница) в палата № 11, ще бъдат създадени възможности за неформален обмен на

С
Сттрр.. 66
мнения
и
работа
в
мрежа.
Като успоредно събитие на форума на 20 юни 2022 г. ще се проведе на
международна конференция/дискусионен на тема: „Справедлива, адекватна и
трансформираща социална икономика“, на която ще бъдат обсъждани важни теми за
развитието на социалната икономика в европейски и национален контекст.
Откриването на форума ще бъде на 20 юни 2022 г., които ще се проведе в
периода 20-23 юни 2022 г.
Каним членовете на федерацията за участие, както в изложението в палата № 11,
така
и
в
предвидените дискусионни форуми и кръгли маси в рамките на Форума, който
ще се проведе в периода 20.06.-23.06.2022 г.
При
проявен
интерес
е
необходимо
да
заявите
участие
в
изложението (щанд и/или работилница) в срок до 23.05.2022 г. на nfrisofia@abv.bg като
посочите необходимата Ви изложбена площ (в кв.м.) за представяне на Вашите продукти
и/или услуги, както и координати за връзка (наименование на юридическото лице, лице за
контакт, телефон за връзка и електронна поща).
По възможност може да изпратите кратък видео материал и/или презентация за
Вашата дейност и/или добри практики, с цел популяризиране преди и по време на
събитието.
За допълнителни въпроси и уточнения, можете да се обръщате към Камелия Иванова
тел: 02 986 53 00, експерт подкрепена заетост в НФРИ.

Заседание на Организационни комитет на Европейския форум на субектите на
социалната и солидарна икономика

На 3 май 2022 г. в качеството
си на член на Организационния
комитет на Европейския форум на
субектите
на
социалната
и
солидарна
икономика,
председателят на НФРИ взе участие
в
работата
на
комитета.
Присъстващите обсъдиха проекта на
програма за предстоящия форум,
възможностите за изложителите да
осъществят срещи с предприятия от
обичайна среда и други социални
предприятия и логистиката за
провеждане на събитието като цяло.
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НФРИ, част от Мрежата D-WISE
НФРИ е най-новият член на Мрежата D-WISE. D-WISE е международно партньорство
за провеждане
на проучване на общите характеристики и предизвикателства на
организациите и предприятията от социалната икономика наемащи хора с увреждания и
повишаване осведомеността относно ролята на сектора на социалната икономика за
създаване на заетост и улесняване на трудовото приобщаване на хората с увреждания в
Европа.

Семинар „Онлайн присъствие и представяне на бизнеса на специализираните
предприятия от системата на НФРИ”

На 30 май 2022 г. в гр.Пловдив НФРИ организира за своите членове семинар „Онлайн
присъствие и представяне на бизнеса на специализираните предприятия от системата на
НФРИ”.
Лектор на семинара беше Александър Стоичков, управител на Балкан Онлайн
Панаир. Стоичков запозна участниците със задължителна основа за онлайн присъствие на
фирмите, препоръчаните онлайн канали за онлайн присъствие на бизнеса и бизнес
представяне, като даде идеи за привличане на клиенти и партньори.

Регионални програми за заетост за намаляване на безработицата на местно ниво и
регионалните различия в търсенето и предлагането на работна сила

Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата за
подготовка на регионални програми за заетост за 2022 г., като отправи покана към
Комисиите по заетост към областните съвети за развитие за тяхното разработване. През
тази година се очаква чрез тях да се разкрият 9150 работни места за безработни
младежи, хора над 50-годишна възраст, хора с увреждания, продължително безработни и
с ниска квалификация.
В програмите ще могат да участват работодатели не само от публичния, но и от
частния сектор. Чрез тях ще може да се осигурява работа и за хора, ползващи се от
временна закрила. Ще се субсидира заетостта на безработните на пълен или непълен
работен ден за период от 3 до 6 месеца.
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Броят на хората, които ще започнат работа по регионалните програми е над 3 пъти
по-голям в сравнение с миналата година. Заетостта им ще се финансира по Националния
план за действие по заетостта, в който са предвидени 48 млн. лв. за осигуряване на
работни места за безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда. По този
начин държавата ще окаже подкрепа, както за хората в уязвимо положение, така и за
бизнеса и администрациите в регионите, изпитващи затруднения вследствие на
продължителната Ковид криза.
Всяка областна администрация може да представи в Министерството на труда и
социалната политика за одобрение само една регионална програма за заетост.
Крайният срок за кандидатстване е 20 май 2022 г. Конкретните изисквания и
параметри, с които е необходимо да се съобразят областните администрации, са
изпратени до всяка Комисия по заетост. Условията са публикувани и на сайта на
Министерството на труда и социалната политика - в рубрика „Политики“ - „Заетост“ –
„Програми и проекти за заетост“ (https://www.mlsp.government.bg/programi-i-proekti-zazaetost ).

Резултати от оценка и класиране на проектни предложения по Методиката за
финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на
хората с увреждания към АХУ
В рубриката "Проекти и програми" на Агенцията за хората с увреждания са
публикувани препис-извлечения на протокол № 3 – СН/ 19.04.2022 г. и на протокол № 2 –
СтН/12.05.2022 г. за оценка и класиране на проектни предложения – социални и
инвестиционни по Методиката за финансиране на целеви проекти на специализирани
предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с
увреждания (ЗХУ).
Желаем успех на финансираните участници!

С
Сттрр.. 99
На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за
финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска
дейност на хората с увреждания
Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти
насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана
работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на
хората с увреждания.
Проектите се изготвят съгласно Глава трета. ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА
НАСОЧЕНОСТ на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани
предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с
увреждания/ Методика /.
1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.
2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 04.07.2022 год .
3. Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg
Допълнителна информация:
Исканата сума за едно проектно предложение по т. 1 трябва да е съобразена с
обстоятелствата в чл.10 от Методиката.
Посоченият размер на исканата субсидия по т. 1 може да се увеличава при спазване
изискванията на чл. 32 от Методиката.
Конкурсната
документация
можете
да
намерите
на
страница https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84 /, рубрика: Проекти /
Работодатели по чл. 49 от ЗХУ.

Интернет
програми,

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка
подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие
/приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в
деловодството на АХУ по един от следните начини:
1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний
Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител
подписани и сканирани, съгласно т.2.

С
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2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с
куриер на посочения в 4.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със
същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.2.
3. По електронен път на посочения електронен адрес на АХУ, съгласно т.2.
Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на
Закона
за
електронния
документ
и
електронните
удостоверителни
услугиahu_stn@mlsp.government.bg.
Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е
длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение
в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните
предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е
подадено в срок.
Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73, лице за контакт: Жасмина
Петкова – главен експерт.

На 11 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за
финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска
дейност на хората с увреждания
Краен срок за кандидатстване: 20.06.2022 г.

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за
започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.
Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да
кандидатстват за финансиране са:
 Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена
намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или
недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.
 Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след
извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в
негов интерес.

С
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Размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение не може да
превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.
Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две
групи:
 първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не
може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;
 към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват
след приключване на инвестиционните такива. Продължителността им не може да
бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.
Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като
учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на
разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на
предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за
собственика на предприятието.
По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти
за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания,
публикувана в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми,
самостоятелен бизнес.
1. Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева.
2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.06.2022 година
3. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg
Допълнителна информация:
Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика:
Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.
Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка
подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие /
Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с
увреждания /АХУ/ по един от следните начини:


На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” №
104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител,
придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на
проекти: 17.30 часа на 20.06.2022 година.



Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез
куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на
електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с

С
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електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30
часа на 20.06.2022 година.


По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият
електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg Краен срок за
подаване на проекти: 17.30часа на 20.06.2022 година.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен
да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната
система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73, Теодора Спасова – Главен експерт в
Агенцията за хората с увреждания.

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Краен срок за кандидатстване: 27.07.2022 г.
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания за
набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна
жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания.
По Компонент 1 на програмата ще се финансират проекти за достъпна жилищна
среда чрез изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които
улесняват придвижването на хората с увреждания. МТСП ще отпуска до 100 000 лв. за
всяко одобрено проектно предложение. В случаите, когато тяхната стойност е по-висока,
кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението на допустимите дейности.
По програмата могат да кандидатстват собственици на жилища с трайни увреждания,
които се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
Допустими кандидати са и сдружения на собствениците в етажната собственост в
многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с
инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
Одобрените проекти по компонент „Лична мобилност“ ще се финансират с до 8000 лв.
Средствата се отпускат за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания и
монтиране на помощно съоръжение за качване и сваляне на инвалидна количка. За пръв
път по програмата МТСП ще финансира закупуване на лек автомобил, приспособен за
шофьори с трайни увреждания. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски
курс.

С
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Право да кандидатстват по Компонент „Лична мобилност“ имат хора с трайни
увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на
медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.
През миналата година по програмата са финансирани 131 проекта в 36 общини. С
тяхното изпълнение е създадена достъпна жилищна среда за близо 200 души с
увреждания. Отпуснати са и средства за преустройството на 5 коли за шофьори с
увреждания.
Общият бюджет на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност за 2022 г. е 2,5 млн. лв. Средствата са увеличени с 500 000 лв. в сравнение с
миналата година.
Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата
компонента може да се намери на интернет-страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg
рубрика „Политики“, категория „Хора с увреждания“, секция: „Национална програма за
достъпна
жилищна
среда
и
лична
мобилност”)
или
на
следния
линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-ilichna-mobilnost-1.

екипът на НФРИ

