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КАЛЕНДАР 

 
5 януари - Зимен Кръстовден (Попова Коледа) 

6 януари - Йордановден 

7 януари - Ивановден, Св. Йоан Кръстител 

8 януари - Бабинден, Ден на родилната помощ 

9 януари - Ден на мигрантите и бежанците 

11 януари - Международен ден на думата 

"Благодаря" 

 

Уважаеми колеги,  

партньори, приятели, читатели, 

 

Нека 2015 г. да ви носи много здраве, късмет, 

успехи и бъде ново светло и успешно начало за 

всеки от вас! Бъдете успешни и щастливи! 

Вярваме, че успехите на всеки от вас ще бъ-

дат част от успехите на България и НАСО в 

стремежа ни за по-добър живот и успешно со-

циално развитие. Ползотворно партньорство 

и успешна 2015 година! 

 

Георги Георгиев,  

председател на УС на НАСО 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Nasoki.bg навърши 1 година 

Точно преди една година Национален алианс за социална 

отговорност стартира своя електронен портал за социални 

политики и услуги Nasoki.bg. Амбицията на Nasoki.bg беше 

да представя най-актуалната информация в социалния сек-

тор и да помага на своите читатели и посетители да се запоз-

нават с последните новости в областта на социалните поли-

тики на национално и международно ниво. Тематичните на-

соки на новия портал са разделени условно но няколко нап-

равления. Освен обща новинарска част, в портала има от-

делни категории за социални политики и социални услуги, 

както и раздел за коментари и анализи, насочени към соци-

алната област и демографското развитие на България.  

Вижте повече 

http://bit.ly/1ymG7GG
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да подобрим качеството на живот на хората с увреждания. 

Към момента правителството е осигурило 17 млн. лв. от на-

ционалния бюджет за гарантиране и предоставяне на услуга-

та личен и социален асистент, с които да се обезпечи перио-

да от няколко месеца в началото на 2015 г., докато стартира 

програмната схема, по която ще се предоставят нови интег-

рирани социални и здравни услуги за хората с увреждания“, 

каза зам.-министър Лазаров в рамките на срещата.  

Вижте повече 

Над 16,5 млрд. лева са изплатени по програмите с евро-

пейско финансиране 

До края на 2014 г. по оперативните програми, програмата за 

развитие на селските райони и тази за развитие на сектор 

рибарство са инвестирани средства в размер на 75% от об-

щия бюджет за периода 2007 - 2013 г. България е разплатила 

над 16,5 млрд. лева по програмите с европейско финансира-

не за периода 2007 - 2013 г. От началото на програмния пе-

риод по оперативните програми, съфинансирани чрез Струк-

турните и Кохезионния фонд, на българските бенефициенти 

са предоставени средства в размер на над 11,8 млрд. лева 

(76,7% от общия обем), а по програмите на земеделските и 

рибарските фондове - съответно над 4,7 млрд. лева (74,3%).                                                                   

Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Административни и нормативни промени от 1 януари 

2015 г. 

От 1 януари 2015 г. или по-късно през 2015 г. влизат в сила 

поредица от административни решения, които засягат лични-

те доходи и задълженията на гражданите. Минималната ра-

ботна заплата от 1 януари става 360 лв., или с 20 лв. повече 

от тази през 2014 г. От 1 юли ще има още едно увеличение с 

20 лв. и така през втората половина на годината ще достигне 

380 лв. По швейцарското правило, което беше въведено ми-

налата година, от 1 юли ще има увеличение и на пенсиите. 

Формулата взима предвид инфлацията и ръста на средния 

осигурителен доход (или около 2%).                   Вижте повече 

Кои са почивните дни през 2015 година 

След приключване на дългите коледни и новогодишни праз-

ници, е време да си припомним кои са следващите почивни 

дни за 2015 г. Петък - 2 януари, беше почивен ден. Той се 

отработва на 24 януари (събота). Така първият работен ден 

за 2015 е на 5 януари (понеделник). Следващата поредица 

от неработни дни ще е през март. Общо 4 почивни дни ще 

имаме и около 3 март (от 28 февруари до 3 март), като 2 

март (понеделник) ще се отработва на 21 март (събота). 

Около Великден също ни се събират 4 почивни дни: от 10 до 

13 април, а Великден през 2015 г. е на 12 април.  

Вижте повече 

194 млн. лв. за реализиране на политики за хората с ув-

реждания през 2015 г. 

На 29 декември 2014 г. в сградата на Министерството на 

труда и социалната политика се проведе среща между пред-

ставители на организации на хора с увреждания и замест-

-министър Лазар Лазаров. „През 2015 г. предстоят решител-

ни действия и изграждане на работещи механизми, с които 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1434-194-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1437-16-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1454-1-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1455-2015-official-offdays
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8 г. затвор и 12 000 лева глоба за укриване на осигуровки 

От 1 януари, работодатели, които умишлено укриват здравни 

и социални осигуровки на служителите си, ще бъдат наказва-

ни със затвор и глоба. Работниците няма да носят никаква 

отговорност - дори и "за подбудителство и помагачество". 

Промените в Наказателния кодекс бяха приети окончателно с 

бюджета на Държавното обществено осигуряване. Текстове-

те бяха предложени от депутатите от ГЕРБ между първо и 

второ четене на законопроекта, след като премиерът Бойко 

Борисов и синдикатите сключиха сделка за спорните проме-

ни в пенсионния модел, замразяването на възрастта за пен-

сия за втора поредна година и увеличаването на стажа с 4 

месеца.                                                                    Вижте повече 

Проектът „И аз имам семейство” удължава действието 

си 

Проектът „ И аз имам семейство ” удължава действието си и 

по него ще се предоставя приемна грижа за деца в риск до 

края на май 2015 г. За целта е предоставен допълнителен 

ресурс в размер на 3 500 000 лв. Проектът „И аз имам се-

мейство“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси” и се реали-

зира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 

83 общини от цялата страна. От стартирането на услугата 

приемна грижа през май 2012 г. до края на ноември 2014 г. в 

общините партньори по проекта са приети общо 1822 заявле-

ния от кандидати за приемни родители. Комисиите по прием-

на грижа са утвърдили 1158 приемни семейства, общият 

брой на децата, преминали през услугата, е 1718.  

Вижте повече 

Междуведомствена група ще оптимизира условията за 

наемане на висококвалифицирани чуждестранни специа-

листи 

Възможностите за оптимизиране на трудовото законодателс-

тво и израждането на дългосрочна стратегия за привличане 

на висококвалифицирани кадри за работа в сферата на ИТ 

технологиите, бяха обсъдени на работна среща между предс-

тавители на технологичния сектор и министъра на труда и со-

циалната политика Ивайло Калфин. Срещата се проведе на 23 

декември 2014 г. Министърът даде възможност на представи-

телите от БАИТ да изложат проблемите, които секторът сре-

ща, свързани с трудовото законодателство и липсата на ква-

лифицирани работни кадри.                  Вижте повече 

ЕК възстанови още 7,3 млн. лв. по ОПАК 

На 12 декември Оперативна програма „Административен капа-

цитет" (ОПАК) получи поредния транш от Европейската коми-

сия (ЕК) във връзка с одобрен Доклад по сертификация за 7 

390 294 лв. С това общо възстановените средства от ЕК до 

този момент са 240 669 866 млн. лв., или 70,7% от целия бю-

джет по програмата. През 2014 г. са сертифицирани най-много 

средства от ЕК на обща стойност от над 58 млн. лв. Настояща-

та година е най-успешна от стартирането на ОПАК до момен-

та: договорени са най-много средства (72 млн. лв., или 21% от 

бюджета й); сключени са 469 договори, което е 32% от всички 

подписани договори по програмата.                       Вижте повече 

Държавата ще дава ваучери за гледане на деца и възраст-

ни хора 

Държавата ще въведе ваучерна система за наемане на гле-

дачки за малки деца и възрастни хора още от следващата го-

дина. Това съобщава пред "24 часа" вицепремиерът Ивайло 

Калфин. С ваучерите ще могат да се наемат и майстори за 

малки домашни ремонти, примерно електрически или ВиК, 

обясни Калфин. Ваучерите ще са за почасово заплащане. Чо-

век, който има нужда от такава услуга, ще си ги купува от дър-

жавата. След това ще се обажда в агенция, която праща човек 

да свърши работата. С ваучерите наемането на домашни по-

мощници ще излиза по-евтино, тъй като заплащането ще се 

прави както от потребителя на съответната услуга, така и от 

държавата.                                                                Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1452-8-12-000
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1436-2015-01-03-15-48-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1435-2015-01-03-15-46-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1438-7-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1445-2015-01-03-18-00-58
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

По-малко пари за субсидирана заетост през 2015 

По-малко пари по националните програми за заетост са пред-

видени през 2015 г. по Националният план за действие по 

заетостта. Ще се наложи работодателите да доплащат запла-

тата на всеки нает на субсидирана заетост. Програмите по 

Националният план за 2015 г. бяха одобрени в края на 2014 г. 

от Съвета за насърчаване на заетостта. Бюджетът е 73 мили-

она лева или с 13 милиона по-малко спрямо 2014 г. Заради 

по-малкото средства, работодателите ще се наложи да доп-

лащат заплатата на всеки, когото назначат по програма за 

субсидирана заетост. Програмите по Националният план за 

догодина ще намерят работа на 26 хиляди безработни, а дру-

ги 12 хиляди ще осигурят обучение.                     Вижте повече 

 

Близо 2000 бебета са изоставени през 2014 г. 

Близо 2000 бебета са изоставени през миналата година, спо-

дели в ефира на Нова ТВ Калин Каменов, заместник-

министър на младежта и спорта и бивш директор на Държав-

ната агенция за закрила на детето. Има случаи на изоставено 

бебе от 16-годишна майка, на практика още дете. Каменов е 

убеден, че „виновник" за тези случаи са ниското образование, 

ранното отпадане от училище и ранните бракове. Бедността 

също е причина родителите да изоставят децата си. Има на-

чини много от тези случаи да бъдат предотвратени, категори-

чен е Каменов. Според него нужни са достатъчно мотивирани 

и добре платени социални работници и медиатори, които да 

работят на терен.                                                    Вижте повече 

 

Световно проучване: 31% от българите са щастливи, а 

само 20% очакват 2015-а да е по-добра 

31% от българите се чувстват щастливи, 49% - не се чувстват 

нито щастливи, нито нещастни, а нещастните и много нещаст-

ните с живота си са 15%. Това показва годишното глобално 

изследване „Край на годината“ на УИН/„Галъп интернешъ-

нъл“, което проучва перспективите, очакванията, възгледите и 

убежденията на над 64 хиляди души от 65 страни по целия 

свят. Изследването у нас е проведено лице в лице при предс-

тавителна за пълнолетното население на страната извадка от 

1008 души в началото на месец ноември от „Галъп интерне-

шънъл“. Сондажът у нас е финансиран от „Галъп интернешъ-

нъл“.                                                                          Вижте повече 

Цените на масовите лекарства ще могат да се увелича-

ват само спрямо инфлацията 

Правителството удължи с една година – до края на 2015 г., 

срокът, в който цените на лекарствените продукти, отпускани 

без лекарско предписание, ще могат да се увеличават само с 

процента на статистически отчетената инфлация за периода 

на действие от последната регистрирана цена. Това пред-

вижда промяна в ПМС 233/2014, с което беше изменена На-

редбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти.           

Вижте повече 

Осигурени са безплатни винетки за над 6 млн. лв. 

Безплатни винетки за 2015 г. осигури държавата за хората с 

увреждания чрез дирекциите за "Социално подпомагане", 

съобщи вчера пътната агенция. Раздадени са 2.8 млн. стике-

ри от различните видове на стойност 6 037 437 лв. Според 

нормативната уредба хората с увреждания получават безп-

латно годишен винетен стикер. Продажбата на винетките за 

догодина започна на 15 декември, а цените са без промяна. 

За шеста поредна година стойността на годишната винетка 

за леки автомобили е 67 лв., месечната - 25 лв., а седмична-

та - 10 лв.                                                                Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1442-2015-zaetost
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1448-2000-2014
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1453-31-20-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1439-2015-01-03-16-14-36
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1440-6
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Община Разград ще изгражда Кризисен център 

Община Разград ще кандидатства по проект „Красива Бълга-

рия" за изграждане на Кризисен център за предоставяне на 

социални услуги от резидентен тип. На последното за година-

та заседание общинските съветници одобриха кандидатства-

нето с проекто-предложението по проекта на Министерство 

на труда и социалната политика за 2015 г. Кризисният център 

ще се помещава на третия етаж с площ от 365,50 кв. м. в 

сградата на бившата стоматология. Предвижда се средства-

та по проекта да се използват за строително-ремонтни рабо-

ти, за оборудване, както и за външно саниране на сградата.          

Вижте повече 

Монтана създава устойчив модел на качествена грижа 

Експерти ще обучават доброволци как да помагат на децата, 

младежите и по-възрастните хора от центровете за настаня-

ване от семеен тип в Монтана. Това съобщи Мая Димитрова 

ръководител, на проекта “Моят дом”, който общината прик-

лючва. От 2015 година трите центъра и защитеното жилище 

стават делегирана от държавата дейност. Основната цел на 

проекта е реализирането на устойчив модел за деинституци-

онализация на деца с увреждания, чрез развитие на алтерна-

тивни резидентни услуги в общината, подчерта кметът на 

Монтана Златко Живков. Потребителите им сега получават 

качествена грижа, съобразена с индивидуалните нужди на 

всеки от тях и осигуряваща им живот в близка до семейната 

среда. Не се сбъдна предварителното очакване за текучест-

во на персонала, допълни той.                             Вижте повече 

Младежкият информационно-консултантски център в 

Кюстендил продължава работа 

И през 2015 година Младежкият информационно-

консултантски център в Кюстендил ще продължи да функцио-

нира. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил председа-

телят на читалище „Братство” Иван Андонов. Основната цел 

на центъра е да предоставя качествени и достъпни услуги в 

съответствие с потребностите и интересите на младите хора 

от област Кюстендил, чрез осигуряване на информационни, 

обучителни и консултантски услуги и насърчаване реализира-

нето на различни дейности и инициативи. „Работата на центъ-

ра е насочена към млади хора на възраст от 15 до 29 години от 

област Кюстендил, млади хора в неравностойно положение.                                                              

Вижте повече 

Нов автобус ще вози плевенчани с двигателни затрудне-

ния 

С нов автобус ще бъдат превозвани хората с двигателни зат-

руднения в Плевен. Той е предназначен за потребителите и 

персонала от специалисти по проекта на Общината „Днес ин-

вестираме в бъдещето на децата”, финансиран от Световната 

банка, на стойност 1 644 753 лв. Автобусът е с дванадесет мес-

та за седящи пътници, оборудван с автоматична рампа за хора 

с двигателни затруднения, уточняват от пресцентъра на Общи-

на Плевен.                                                                  Вижте повече 

Сатовча събра 34 000 лева за деца с увреждания 

Община Сатовча събра 34 000 лева за деца с увреждане. Това 

стана на специален благотворителен новогодишен бал, в който 

взеха участие кметове, общински съветници, местни жители и 

бизнесмени. Децата от различните училища и детски градини в 

общината предоставиха свои ръчно изработени предмети и 

рисунки за благотворителния търг. Всички без изключения бяха 

изкупени. На рекордни цени бяха купени картини от пясък, бро-

дирани гоблени, сувенири и много други предмети. Кметът на 

общината Арбен Мименов отбеляза, че сумите от дарителска-

та кампания всяка година се увеличават.               Вижте повече 

Откриха втората в България площадка за деца с уврежда-

ния във Велико Търново 

„Сдружение Азбукари“, кметът на Велико Търново Даниел Па-

нов, областният управител проф. Пенчо Пенчев, депутати и 

общественици откриха модерната детска площадка „Азбукари“, 

подходяща и за деца със специални образователни потребнос-

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1449-2015-01-03-20-06-24
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1447-2015-01-03-18-03-24
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1451-2015-01-03-20-08-18
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1450-2015-01-03-20-07-06
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1444-34-000
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ПРЕДСТОЯЩО 

СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

12 - 13 януари - Правец, Обучение „Подготовка на 

общинските бюджети 2015“ 

13 януари – София, Гранд хотел София, Публично обсъжда-

не на предложенията за промени в ЗЮЛНЦ 

15 януари – Пловдив, Информационен ден: Стартиране на 

ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.  

15 - 16 януари - Пловдив, Обучение „Подготовка на 

общинските бюджети 2015“ 

 

Изпращайте Вашите събития през 2015 г. за включва-

не в раздел ПРЕДСТОЯЩО на nasoki@naso.bg 

12 януари - София, Заседание на Управителния съвет 

на НАСО 

28 - 29 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални 

услуги 

7 - 9 май - Задар, Хърватия. Европейска конференция, 

заседание на Борда и Генерална асамблея на EASPD. 

17 - 18 юни - Варна, Национален форум на социалните 

услуги. Изложение на социалните услуги 

21 - 24 октомври - Залцбург, Австрия. Европейска кон-

ференция, заседание на Борда и Генерална асамблея на 

EASPD. 

29 - 30 октомври  - София, Национален форум - Корпора-

тивна социална отговорност 

Очаквайте допълнителна и подробна  

информация за всички събития на  

НАСО и EASPD за 2015 г.  

в следващите броеве на Nasoki.bg,  

както и в секциите  

КАЛЕНДАР и ПРЕДСТОЯЩО на www.naso.bg. 

ти в парк „Марно поле“. Проектът е част от Националната 

кампания за социална интеграция „Вярвам в теб!“. "Децата ще 

играят на цветни съоръжения, които освен че ще ги забавля-

ват, ще ги обучават и ще развиват тяхното въображение", 

категорични са ръководителите на проекта.        Вижте повече 

Младежки център за развитие "Взаимопомощ" в Казанлък 

стартира нов проект 

Младежки център за развитие "Взаимопомощ" има спечелен 

нов проект за 2015 година, в рамките на който в Казанлък ще 

пристигнат 12 доброволци от Литва, Словакия, Полша и Испа-

ния, каза за Радио "Фокус" председателят на организацията 

Мария Славова. "Доброволците ще бъдат в Казанлък в перио-

да април-юни 2015 г., когато ще се проведе петото издание на 

еко фестивал "Копринка" , поясни Славова. Един от успешни-

те проекти на Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ в 

Казанлък е „Приятелство в кутия“ по програма "Младежта в 

действие", който приключва през месец януари 2015г.  

Вижте повече 
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http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1443-2015-01-03-17-58-47
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1441-2015-01-03-17-51-05
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (временно замразен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо 

кандидатстване) 

The Venture – бизнес идеи за социална промяна (9 януари 

2015 г.) 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява 

конкурс за проекти през 2015 г. (9 януари 2015 г.) 

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Грантове за проекти в сферата на туризма (15 януари 2015 г.) 

Грантове от Фондация Jacobs в областта на детското и мла-

дежко развитие (15 януари 2015 г.) 

Грантове за проекти в сферата на туризма (15 януари 2015 г.) 

Грантове на Националната фондация за демокрация (NED) за 

НПО (16 януари 2015 г.) 

Проект „Красива България“, МТСП (19 януари 2015 г.) 

Представяне на проектни предложения в рамките на Програма 

„Еразъм+“ за 2015 г. (22 януари 2015 г.) 

Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма „МЕДИА“: Подк-

репа за достъп до пазарите (22 януари 2015 г.) 

Световна банка, Насърчаване на растежа и качеството на об-

разованието (30 януари 2015 г.) 

Световна банка, Предложения в сферата на ранното детско 

развитие (30 януари 2015 г.) 

Kандидатури за партньорство с Културния център на СУ и за 

изложби в галерия „Алма Матер” (31 януари 2015 г.) 

Столична програма "Култура" (6 февруари 2015 г.) 

Награда на Нестле за създаване на споделена стойност 2016 

(28 февруари 2016 г.) 

Мярка „Проекти на гражданското общество“, Програма „Европа 

за гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Мярка „Мрежи от градове“, Програма „Европа за гражданите“ 

2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Мярка „Побратимяване на градове“, Програма „Европа за 

гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Направление „Европейска памет за миналото“, Програма 

„Европа за гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 
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https://www.facebook.com/nasokibg
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