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КАЛЕНДАР 

23 март - Международен ден на метеорологията 

Имен ден: Лидия 

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата 

Имен ден: Зарко, Захари, Захарина, Хари 

25 март - Благовещение, имен ден: Блага, Благовеста, 

Благой 

Празник на ДЗИ в България 

Ден на пощенската картичка 

26 март - Световен ден за осведомяване хората за епи-

лепсията 

Ден на Тракия 

Имен ден: Габриел, Габриела, Гаврaил, Гаврил 

27 март - Международен ден на театъра 

28 март - Имен ден: Албена, Баян, Бойка, Бойко, Бойчо, 

Боян, Бояна, Иларион 

29 март - Ден на военноинвалидите  

Съдържание: 

Новини от НАСО 1 

Национални новини  3  

Коментари и анализи  6 

Социални услуги  7 

Социална отговорност   9 

Култура  10 

Интервю  10 

Предстоящо  11 

Събития НАСО/EASPD  11 

Възможности за финансиране   12 

Честит празник  12 

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ 

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ  

ВЛАСТИ В ПЛАНИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“, 28-30 април, Пловдив 

 

Вече девет години този форум събира водещата част 

от отговорните и заинтересовани страни в България, 

реализиращи социални политики и социални услуги. 

Работата на предходните форуми бе характерна с ак-

тивни, позитивни и професионални дискусии, създава-

не и реализиране на активни, национални и европейски 

партньорства, възможности за обмен на опит и търсене 

на решения по важни въпроси и проблеми.  Вижте още 
 

Проекто-програма, Регистрация 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Предварително заседание на КН на ПРСР 

На 16 март 2015 г. в София се проведе предварително засе-

дание на Комитета за наблюдение на Програмата за разви-

тие на селските райони. Национален алианс за социална 

отговорност участва в заседанието в качеството си на редо-

вен член. Срещата беше открита от г-н Васил Грудев, замес-

тник-министър на земеделието и храните и председател на 

КН. В приветствието си към участниците в заседанието и 

членовете на Комитета, зам.-министър Грудев подчерта, че 

Комитетът за наблюдение ще бъде отворен за мнението на 

всички заинтересовани страни, независимо от членството 

или правото им на глас в КН. В рамките на заседанието бяха 

http://bit.ly/1D7EcpT
http://naso.bg/images/files/agenda10forum_last.pdf
http://naso.bg/images/files/registration10forum.pdf


Бр. 12(4)/23.03.2015 г. 

обсъдени вътрешните правила за работата на Комитета за 

наблюдение, както и критериите за оценка на проектни 

предложения по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности”.                                                             Вижте повече 

Обучение за разработка и управление на социални про-

екти по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 в столицата 

На 17 и 18 март 2015 г. в сградата на Столична община се 

проведе обучение за разработка и управление на социални 

проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 

2020. Обучението беше организирано от Национален али-

анс за социална отговорност и в него участваха представи-

тели на доставчици на социални услуги, общини, неправи-

телствени организации и други заинтересовани лица от ця-

ла България. Подобен семинар вече се проведе на 26 и 27 

февруари тази година в гр. Варна и беше първият от годиш-

ната програма на новата структура на НАСО - Национален 

програмен и обучителен център. Целите на Националния 

програмен и обучителен център са да организира и реали-

зира обучения, включително и такива на модулен принцип, 

в социалната сфера и подпомага професионална реализа-

ция на кадрите в сектора по актуални теми, с изцяло практи-

ческа насоченост.                                                Вижте повече 

Заседание на Националния съвет за интеграция на хо-

рата с увреждания 

На 17 март 2015 г. в Министерството на труда и социалната 

политика се проведе второто за годината заседание на На-

ционалния съвет за интеграция на хората с увреждания 

(НСИХУ). Национален алианс за социална отговорност 

участва в заседанието в качеството си на редовен член. То 

беше открито от г-н Лазар Лазаров, заместник-министъра на 

труда и социалната политика и заместник-председател на 

НСИХУ. Членовете на Съвета обсъдиха и приеха проект на 

Годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за 

действие за осигуряване на равни възможности за хората с 

увреждания 2014 – 2015 г. През отчетения период са изпъл-

нени серия от мерки, насочени към успешното реализиране 

на процеса по деинституционализация на грижата за деца, 

включително и такива с увреждания.                   Вижте повече 

Конференция "Европейска година за развитие 2015 г." 

На 19 март 2015 г. се проведе конференция, която отбеляза 

стартирането на Европейската година за развитие в Бълга-

рия. Конференцията беше открита от г-н Даниел Митов, ми-

нистър на външните работи на Р България. Специално видео 

обръщение към участниците в конференцията направи г-жа 

Кристалина Георгиева, вицепрезидент на Европейската коми-

сия. Приветствия в рамките на откриването направиха още г-

н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в 

България, г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информаци-

онното бюро на ЕП в България, г-н Венцислав Кирков, пред-

седател на УС на Българска платформа за международно 

развитие. В конференцията участваха представители на мес-

тни и национални органи на властта, неправителствени орга-

низации, бизнеса, като и представител на Национален али-

анс за социална отговорност също се включи в събитието.  

Вижте повече 

Национална приемна на АСП и НАСО 

На 19 март 2015 г. в София се проведе второто издание на 

Националната приемна на Агенцията за социално подпомага-

не и Национален алианс за социална отговорност. Приемна-

та се провежда ежемесечно и е надграждащ резултат на раз-

витото партньорство между НАСО и АСП, като предоставя 

възможност за обмен на информация, решаване на конкрет-

ни казуси и осигуряване на съдействие и подкрепа на достав-

чиците на услуги от цялата страна. Настоящото издание бе-

ше тематично посветено на услугите „Център за настаняване 

от семеен тип“ и „Дом за възрастни хора“. Върху поставените 

теми и въпроси експертно становище дадоха г-жа Албена 

Топалова, главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“, 

дирекция „Закрила на детето“ и г-жа Мария Сидерова, главен 

експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, ди-

рекция „Социално подпомагане“ на АСП.            Вижте повече 

http://bit.ly/1EB6Tvo
http://bit.ly/1xmLGFW
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http://bit.ly/1ExZZEv
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Заседание на МРГ за промени в Закона за насърчаване на 

заетостта 

На 19 март 2015 г. в сградата на Министерството на труда и 

социалната политика в гр. София се проведе второто заседа-

ние на междуведомствена работна група, чиято основна цел е 

да изготви предложения за промени в Закона за насърчаване 

на заетостта. Национален алианс за социална отговорност 

участва в заседанието като редовен член на работната група, 

в качеството на НАСО на най-голямата организация у нас, 

работеща активно през последните години на тема заетост за 

хора с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа хора на 

отворения пазар на труда.                                       Вижте повече 

 

Обучение „Сексуално образование и деца с увреждания“ 

в Банско 

На 20 и 21 март 2015 г. в гр. Банско се проведе практическо 

обучение на тема „Сексуално образование и деца с уврежда-

ния“. Обучението се организира от Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО) и представителството на НАСО за 

Банско - ДЦДУ „Здравец“ / ДЦВУ – СГ, което беше и домакин 

на самото обучение. Участваха специалисти от няколко соци-

ални услуги за деца с увреждания в региона. Избраната тема 

на обучението е по специална молба на доставчиците на со-

циални услуги в региона, което е част от една от основните 

задачи на НАСО за 2015 г. за подкрепа на членовете и изгра-

дените структури в сектора на социалните услуги, в това число 

активна работа по места, включваща обучения, обмен на опит, 

подкрепа и дейности за подобряване обхвата, съдържанието, 

качеството и ефективността на социалните услуги, както и 

капацитетът на самите работещи в социалните услуги.  

Вижте повече 

По ОП РЧР 2014-2020 са договорени общо 100 млн. лв 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 са договорени общо 100 млн. лева, информира 

Министерството на труда и социалната политика. От тях 65 

млн. лева са осигурени по операция „Нови алтернативи” и 35 

млн. лева по „ Младежка заетост”. Операция „Младежка зае-

тост” е по Приоритетна ос 1 на ОП РЧР – Подобряване дос-

тъпа до заетост и качеството на работните места и е с Конк-

ретен бенефициент Агенция по заетостта. В рамките на опе-

рацията ще се даде възможност на младежи до 29 годишна 

възраст за стажуване/обучение по време на работа при рабо-

тодател. С изпълнението на процедурата ще бъдат направе-

ни инвестиции в дейности, свързани с въвеждане на т.н. 

„Гаранция за младежите”.                                     Вижте повече 

Европейската комисия одобри ОП „Иновации и конкурен-

тоспособност” 2014-2020 

Европейската комисия одобри Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 

година. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособ-

ност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на 

национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е пости-

гане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез 

развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за 

растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната 

и ресурсната ефективност на предприятията. Общият бю-

джет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро.  

Вижте повече 

България представи опита си в среща на Европейската 

платформа за включване на ромите 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зор-

ница Русинова взе участие в 9-та среща на Европейската 

http://bit.ly/1x9uIKD
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1442-2015-03-21-13-13-50
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1785-2014-2020-100
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1791-2014-2021
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платформа за включване на ромите на 16 и 17 март 2015г., в 

Брюксел. Трудовият пазар, преодоляването на бедността и 

високият процент безработица сред ромския етнос бяха ос-

новен фокус на дискусията. Опитът на България за диало-

гично консултиране с НПО сектор и местни власти на мерки-

те, свързани с достъп до заетост и социално включване, 

които се финансират от ЕСФ е пример за ефективно взаимо-

действие на всички заинтересоване страни при вземане на 

решения.                                                                Вижте повече 

Обсъждат се възможности за подобряване на размера 

на пенсиите 

Търсим възможности за подобряване на размера на пенсии-

те, заяви министърът на труда и социалната политика Ивай-

ло Калфин по време на среща за обсъждане на предложени-

ята за усъвършенстване на пенсионния модел на 20 март 

2015 г. с представители на пенсионерски организации, чле-

нове на Обществения съвет към НОИ. По време на срещата, 

той представи накратко основни моменти от дискусионния 

процес, както и водещите предложения по него. „Всеки тряб-

ва да направи компромиси, когато в края на месеца внеса 

целия пакет по пенсионната реформа за обсъждане. Вероят-

но ще има всякакви коментари по него, но всички трябва да 

имаме предвид, че целта е да се подобри системата, така че 

да може да е максимално независима от бюджета и макси-

мално предсказуема и справедлива за хората“, подчерта 

изрично министърът.                                            Вижте повече 

Стартира изпълнението на Проект „Нови възможности 

за грижа" 

На 18.03.2015 г. между Министерството на труда и социал-

ната политика, в качеството му на управляващ орган по Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси", и АСП 

(в качеството й на конкретен бенефициент), беше сключен 

договор, с който стартира изпълнението на Проект „Нови 

възможности за грижа". Общата стойност на проекта възли-

за на 64 966 534,16 лева, от които 55 221 554,04 лева са 

средствата от Европейския социален фонд и национално 

съфинансиране в размер на 9 744 980,12 лева. Проектът ще 

се реализира в 28-те области на страната, като партньори са 

всичките 265 общини, включително 23-те столични района. 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бене-

фициент по Процедура за директно предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритет-

на ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социал-

ното изключване».                                                  Вижте повече 

Национална информационна кампания за новите опера-

тивни програми 

От 16 март 2015 г. започна националната информационна 

кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за попу-

ляризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, 

посветена на новите оперативни програми за периода 2014-

2020 г. Целта на инициативата е да идентифицира нуждите 

на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по 

програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които 

могат да ги реализират. Кампанията, под надслов „Да създа-

дем заедно България 2020", ще премине в два основни етапа. 

Първият цикъл събития е насочен към широката обществе-

ност и ще продължи близо 3 седмици. През това време екипи-

те на всички 27 областни информационни центъра ще посе-

тят всички 264 общини в страната.                       Вижте повече 

МЗ предлага държавата да плаща здравните осигуровки 

на социално слабите 

Държавата да поеме здравното осигуряване на социално сла-

бите, които не са в състояние да плащат здравни вноски. Та-

зи идея е залегнала в промените в новия Закон за здравното 

осигуряване, съобщи ресорният министър Петър Москов. „Ако 

сте социално слаб, за да започне държавата да ви покрива 

здравните осигуровки, трябва да отговаряте на много изиск-

вания“, уточни министърът. „Нека да кажем, че здравно осигу-

рени през държавата са пенсионерите, децата, студентите, 

войниците, хората с право на помощи за отопление. Ако вие 

не попадате в някоя от тези социални мрежи, но имате усе-

щането, че сте социално слаб и не можете да плащате здрав-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1783-2015-03-20-15-48-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1786-2015-03-20-15-54-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1790-2015-03-20-16-04-26
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1792-2015-03-20-16-31-50
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ните си вноски, сме предвидили механизъм, по който вие да 

предявите нуждата в индивидуална социална анкета и ако 

това се докаже, държавата ще поеме вашето здравно осигу-

ряване.                                                                     Вижте повече 

Изпълнението на Дунавската стратегия ще се координира 

чрез двустепенен модел 

Правителството реши изпълнението в България на Стратеги-

ята на Европейския съюз за Дунавския регион да се коорди-

нира чрез двустепенен модел. На политическо ниво това ще 

стане чрез Националната група на високо ниво, която включ-

ва заместник министър-председатели и министри с ресори, 

съответстващи на 11-те приоритетни области на Дунавската 

стратегия. Взимането на стратегически решения ще бъде 

подпомагано от Национална група за координация. Тя ще 

бъде свързващото ниво между политическото ниво на управ-

ление на Дунавската стратегия и практическото й изпълне-

ние. В тази група могат да участват широк кръг от заинтере-

совани страни.                                                        Вижте повече 

Правителството награди трима лекари, оказали спешна 

помощ на пациенти в бедстващи райони 

Правителството отпусна държавни парични награди за особе-

ни заслуги за проявена лична доблест при изпълнение на 

обществен и граждански дълг при оказването на спешна по-

мощ на лица в бедстващи региони. Парични награди в раз-

мер на 3000 лв. получават д-р Филиз Абидин-Ахмет за оказ-

ването на спешна медицинска помощ на едномесечно бебе 

по време на усложнената метеорологична обстановка в село 

Рани лист, област Кърджали, д-р Гюлай Хамид, помогнала на 

едногодишно дете с двустранна пневмония от същото село, 

както и д-р Дафинка Сейменова за оказването на спешна 

помощ на родилка в гр. Сърница, област Пазарджик.  

Вижте повече 

Европейският съд по правата на човека осъди България 

за нов случай на запрещение 

Европейският съд по правата на човека осъди България да 

заплати 15 500 евро за неимуществени вреди, причинени на 

поставения под запрещение Стефан Станков, поради незакон-

ното му лишаване от свобода за повече от 15 години и унизи-

телното отношение към него в Домовете за възрастни хора с 

психични разстройства в с. Драгаш войвода и в с. Русокастро. 

Евросъдиите осъдиха българската държава да заплати и раз-

носките по делото в размер на 6000 евро. Стефан Станков е 

роден през 1958г. в Попово. През 1999 г. окръжният съд в 

Търговище поставя Станков под ограничено запрещение по 

искане на неговата майка. Съдът ограничава дееспособността 

на Станков с мотив, че страда от шизофрения, водеща до про-

мяна в личността.                                                    Вижте повече 

Бюрата по труда обявиха процедури за ползване на на-

сърчителни мерки за заетост и обучение 

От 16.03.2015 г. бюрата по труда в цялата страна обявяват 

процедури за подбор на работодатели за ползване на насър-

чителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчава-

не на заетостта. Работодателите могат да кандидатстват за 

финансиране на 2 670 работни места, които са обезпечени с 

финансови средства от Държавния бюджет. Съветите за сът-

рудничество към бюрата по труда ще оценят подадените за-

явки от работодателите до 26.03.2015 г. Средствата за актив-

на политика са насочени към неравностойните групи на паза-

ра на труда.                                                              Вижте повече 

Стартира операция “Осигуряване на топъл обяд” 

Стартира информационна кампания за представяне на проце-

дура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ 

по Оперативната програма за храни и/или основно материал-

но подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014-2020. Агенцията за социално подпо-

магане стартира изпълнението на оперативната програма за 

храни с покана към общини и райони на общини на територия-

та на страната за финансиране на обществените трапезарии 

на територията на страната. В поредица от информационни 

дни, експерти от Управляващия орган на програмата – Аген-

ция за социално подпомагане, ще представят същността на 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

На работа през февруари 2015 г. са постъпили 17 хиляди 

безработни 

Равнището на безработица през февруари 2015 г. е 11%, 

което е с 0.1 процентни пункта по-малко спрямо януари 2015 

г. В сравнение с февруари 2014 г. равнището на безработица 

е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта. В бюрата по 

труда са регистрирани 361 176 безработни лица. Те намаля-

ват с 2 788 лица спрямо януари 2015 г. Това е най-големият 

спад през февруари, в сравнение с месец януари, от 2008 г. 

насам. На годишна база, в сравнение с февруари 2014 г., 

безработните са значително по-малко – с 39 767 лица. На 

работа през февруари 2015 г. са постъпили общо 17 006 без-

работни, от които 13 897 са започналите работа на първич-

ния пазар. Постъпилите на работа в реалната икономика на-

растват в сравнение с януари 2015 г. с 1 554 лица, а на го-

дишна база се наблюдава увеличение с 588 лица. В субсиди-

рана заетост са включени 3 109 лица.                  Вижте повече 

Заплащането на труда се е увеличило с 3% за година 

Общите разходи на работодателите за един отработен час от 

наетите от тях лица нарастват средно с малко над 3% през 

последните три месеца на миналата година спрямо същия 

период на 2013 г. Увеличението в индустрията е с 6,5%, в 

услугите - с 0,9%, и в строителството - с 2,9%. Това става 

ясно от данните на Националния статистически институт 

(НСИ). По икономически дейности през четвъртото тримесе-

чие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд 

спрямо същия период на предходната година е регистриран в 

икономическите сектори "Административни и спомагателни 

дейности” - 8,9%, "Производство и разпределение на елект-

рическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 7,6%, и 

"Транспорт, складиране и пощи” - 7,5%.               Вижте повече 

Заетостта за хората с увреждания остава остър проблем 

Само около 1000 души с различни увреждания работят в една 

от най-големите работодателски организации на специализи-

раните предприятия за хора с увреждания в България - Наци-

онален съюз на трудово-производителни кооперации (НСТПК) 

у нас. Регистрираните у нас специализирани предприятия за 

хора с увреждания като ТПК са 27 и половината от заетите в 

тях са хора с различен тип увреждания. Съгласно направена-

та през 2015 г. справка за заетостта на членовете на Съюза 

на инвалидите в България, работещи по трудов договор са 

853 души, или 2,08 на сто от общия брой на членския състав. 

Причините за безработицата при лицата с увреждания са ком-

плексни. На първо място околната среда е все още до голяма 

степен недостъпна за хората със специфични потребности, 

което е бариера за тяхната професионална подготовка и прек-

валификация.                                                           Вижте повече 

Психологията продължава да е най-желаната специал-

ност 

Психология е една от най-търсените специалности в родните 

университети в последните години. Тя продължава да е на 

първо място в Софийския университет, след като преди две 

години изпревари „Право” по най-много кандидати. В предход-

ната кандидатстудентска кампания не е имало нито един зре-

лостник, който да е успял да влезе с матура в „Психология”, 

обясни зам.-ректорката на Алма матер доц. Милена Стефано-

ва. Тя прогнозира, че и тази година тенденцията ще се запази. 

Останалите търсени специалности във висшето училище са 

„Медицина”, „Фармация” и „Право”. Годишните такси на първи-

те две са 900 лв., а правистите плащат по 500 лв. „Все по-

търсени са педагогическите специалности, тъй като зрелост-

ниците разбраха, че учители, логопеди и социални работници 

веднага се реализират”, обясни доц. Стефанова.  

Вижте повече 

операцията – “Осигуряване на топъл обяд” по схемата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Вижте повече 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

деца от два социални дома. Условията в новопостроените 

къщички, както и в готовността на персонала за работа с изве-

дените от домовете деца, провериха лично вицепремиерът и 

министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и 

зам.-кметът на Стара Загора Ваня Сотирова. Персоналът в 

заведенията е подбран след конкурс. „Няма да е лесно, но ние 

сме сигурни, че ще се справим с извеждането на децата и 

адаптацията им“, категорични бяха те пред министър Калфин. 

„На Вас, персоналът на тези красиви домове, се пада най-

голямата отговорност. Къщичките са наистина хубави, но то-

ва, което има значение е качеството на услугата, която ще 

бъде предоставена на тези деца.                         Вижте повече 

Откриха нови социални услуги в София 

На 19 март 2015 г. се състоя официалното откриване на два 

Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и две Защите-

ни жилища (ЗЖ) в район „Овча купел”, гр. София, реализирани 

по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкре-

па за деинституционализация на социални институции, пред-

лагащи услуги за деца в риск на територията на Столична 

община”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. Във всеки от двата Центъра в р-н 

„Овча купел” ще бъдат настанени до 14 деца и младежи от 

Домове за деца с умствена изостаналост, Домове за деца с 

физически увреждания и от Домове за медико-социални гри-

жи. В защитените жилища ще бъдат настанени до 8 деца.  

Вижте повече 

Три нови здравно-социални услуги в Габрово 

Три иновативни здравно-социални услуги за превенция, ранна 

интервенция и подкрепа на семейства ще стартират през ме-

сец април в Габрово. Потребители на услугите ще бъдат деца 

с увреждания от 0 до 3 години, бременни и родилки, деца от 

раждането до навършване на 3-годишна възраст, членове на 

техните семейства, лица от малцинствени общности и други 

рискови групи. Новият вид грижа ще замени институционалния 

Българите са последни в ЕС по удовлетворение от живо-

та 

Почти 80% от жителите на Европейския съюз (ЕС) ca оценили 

цялостната си удовлетвореност от живота през 2013 г. с 6 или 

повече пункта по скалата от 0 до 10, заяви Евростат в доклад, 

публикуван в навечерието на Международния ден на щастие-

то на 20 март. "Като цяло, доколко сте удовлетворен от живо-

та си тези дни?", запита европейската статистическа служба 

граждани на ЕС. "Близо 80% от жителите на възраст от 16 или 

повече години определят цялостното си удовлетворение от 

живота през 2013 г. с 6 и повече пункта, като средната удов-

летвореност в региона е 7,1 пункта", посочи Евростат в изс-

ледването.                                                                Вижте повече 

Министър Калфин откри Общностен център в Стара За-

гора 

Грижата за децата в риск е ангажимент и отговорност на 

цялото общество, заяви на 16 март 2015 г. вицепремиерът и 

министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин 

по време на откриването на общностен център и детска гра-

дина в Стара Загора. Центърът е изграден по проект 

„Социално включване“ на МТСП. „Центърът, който открива-

ме днес, е чудесен пример за съвместните усилия на държа-

вата и активните общини като Стара Загора в желанието ни 

да осигурим подкрепа на децата в риск и техните семейст-

ва“, отбеляза министър Калфин. Той подчерта, че в общнос-

тния център ще се предоставят едновременно социални, 

медицински и образователни услуги на едно място, което ще 

подобри достъпа до тях.                                       Вижте повече 

Министър Калфин разгледа част от новите ЦНСТ в Стара 

Загора 

Седем Центъра за настаняване от семеен тип предстои да 

бъдат открити в Стара Загора през април и в тях ще живеят 
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модел след закриването на Дома за медико-социални грижи 

за деца в габровския квартал Велчевци. Срокът за изпълне-

ние на проекта е до 31 октомври 2015 г., като планираните 

средства са в размер на 599 999,06 лв.               Вижте повече 

Дискусия за успехите и предизвикателствата пред нови-

те услуги за деца в Русе 

Двудневна среща за обмяна на опит между доставчици на 

нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на На-

ционалната стратегия за деинституционализация, откри на 

20 март 2015 г. в град Русе председателят на Държавната 

агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Целта на фо-

рума е да се координират действията на всички участници в 

процеса на деинституционализация, както и да се подкрепят 

екипите, в усилията им да осигурят по-добра грижа за деца-

та. „По-голямата част от децата с увреждания вече са в нови-

те услуги, в среда близка до семейната. Предизвикателство 

пред всички сега е как новите услуги ще се впишат в общ-

ността, как ще отговорим на предизвикателствата на децата 

с проблемно поведение, как да подкрепим и овластим персо-

нала, за да гарантираме по-добра грижа.            Вижте повече 

Представяне на стратегически план за интегрирани услу-

ги за деца в Благоевград 

Стратегически управленски план за интегрирани услуги за 

деца обсъждаха в гр. Благоевград експерти от здравната, 

образователната и социалната сфера от Югозападна Бълга-

рия. Документът е изготвен от ирландски и български експер-

ти по проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, 

изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето, в 

партньорство с МТСП и НИ-КО - публична организация в Се-

верна Ирландия за международно сътрудничество /

Правителствена агенция във Великобритания/. Проектът се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програ-

ма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Ев-

ропейския социален фонд на Европейския съюз.  

Вижте повече 

 

Бяха закрити още 4 специализирани институции за деца 

С административни актове на изпълнителния директор на 

Агенцията за социално подпомагане и в съответствие с реше-

нията на съответните общински съвети са закрити още 4 спе-

циализирани институции за деца. Закрити са: Домът за деца с 

умствена изостаналост в с. Търнава, обл. Враца; Домът за 

деца с умствена изостаналост в с. Просторно, обл. Разград; 

Домът за деца, лишени от родителска грижа в гр. Средец, обл. 

Бургас и Домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Ге-

орги Дамяново, обл. Монтана. За децата и младежите от зак-

ритите домове са изпълнени дейности и мерки по закрила на 

детето, в съответствие с оценката на техните потребности, 

като децата постъпват в новоизградени центрове за настаня-

ване от семеен тип.                                                  Вижте повече 

5000 лева и социален асистент за тризнаци в Пловдив 

Пловдив стана първия български град със специално внима-

ние към родените в него тризнаци. На заседание днес Общин-

ския съвет с мнозинство прие предложението на кмета инж. 

Иван Тотев за отпускане на 5000 лв. еднократна помощ и со-

циален асистент на заплата от общинския бюджет, който да е 

в помощ на семейството до навършването на 2-годишна въз-

раст на децата. Кметът призна, че идеята е дошла след среща 

в приемния му ден с младо семейство, което очаква в начало-

то на лятото да му се родят тризнаци. Единственото условие, 

на което трябва да отговарят семействата, е адресна регист-

рация в Пловдив.                                                      Вижте повече 

Започва приемът на деца в ЦНСТ за деца с увреждания 

във Варна 

До няколко дни започва приемът на деца и работата на пълен 

капацитет в Центровете от семеен тип във Варна, съобщи Ан-

на Конукова, ръководител на Отдела за закрила на детето към 

Дирекция „Социално подпомагане“ в града. 57 деца са одобре-

ни за настаняване в Центровете от семеен тип. Малко повече 

от половината деца са навършили 18 години. Към момента 

продължава обучение на персонала, който вече е назначен в 

центровете. Все още няма настанени деца. Провежда се под-

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1808-2015-03-21-07-36-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1787-6
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готовка на децата за тяхното преместване, което започва до 

дни. Изготвят се и графици за срещи и посещения. Към края 

на месец април се очаква да бъдат настанени в центровете 

всички деца.                                                           Вижте повече 

Предстои разкриване на кризисен център за деца жертва 

на трафик и насилие във Велико Търново 

Ще има промяна в профила на досега съществуващия Дом 

за деца в село Балван. Това каза в интервю за Радио 

„Фокус”- Велико Търново Росица Димитрова, директор Дирек-

ция „Социални дейности и здравеопазване” в Общината. 

Внесеното предложение е да бъде разкрит кризисен център 

за деца жертва на трафик и насилие с капацитет 20 места. 

„Към настоящият момент в дома в селото има 14 деца, но 

след два месеца техният брой ще бъде не повече от 12 деца. 

Тези деца са идентифицирани и оценени да бъдат преместе-

ни в новата социална услуга, която се прави, в Центъра от 

семеен тип за деца и младежи без увреждания тук във Вели-

ко Търново”, обясни директорът.                          Вижте повече 

Подготвят Областна стратегия за развитие на социални-

те услуги във Видин до 2020 година 

До есента тази година ще бъде изготвена Областна страте-

гия за развитие на социалните услуги в област Видин за пе-

риода 2016-2020 г. Подготовката й беше обсъдена на 19 

март 2015 г. на заседание на Звеното за мониторинг и оценка 

на изпълнението на Областната стратегия за развитието на 

социалните услуги в област Видин 2010-2015 година. Диску-

сията беше ръководена от заместник областния управител 

Огнян Ценков, който е председател на Звеното. Областната 

стратегия ще се базира на структурен анализ на ситуацията 

и оценка на потребностите от социални услуги, специфични 

за област Видин. Той ще бъде изготвен въз основа на соци-

алните анализи на всички 11 общини в региона, които трябва 

да станат готови до края на април.                      Вижте повече 

ЦСРИ - Белене навърши 1 година 

С изложба-базар и Дни на отворени врати Центърът за соци-

ална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с ув-

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Корпоративната социална отговорност като начин на ра-

бота и отношение към света – тема на втората среща на 

Forbes Woman Society 

Корпоративната социална отговорност като начин на работа и 

отношение към света – това беше темата на втората среща 

на Forbes Woman Society. Събитието се проведе в Междуна-

родния център на УниКредит Булбанк и събра най-успешните 

дами и немалко господа от българския бизнес. Главният из-

пълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцу-

мян, в ролята си на домакин, поздрави дамите и обърна вни-

мание, че отговорното отношение на бизнеса отдавна е надх-

върлило чистата филантропия. Според него компаниите вече 

се стремят към устойчиво развитие. Това включва постоянни, 

целенасочени усилия към подобряване на средата на живот, 

създаване на по-хубави условия на работа и насърчаване на 

служителите да имат своя личен доброволчески принос към 

дадена кауза.                                                           Вижте повече 

В София вече има такси за хора с увреждания 

Първото такси за хора с увреждания вече се движи в София. 

Автомобилът е марка "Фолксваген Кади" и е снабден със спе-

реждания в Белене/ЦСРИ/ отбелязва първия си рожден ден, 

съобщиха от общинската администрация в града. Изложбата-

базар е разположена във фоайето на беленското читалище от 

13 март, а 20 март, е последният ден, в който може да бъде 

посетена. Освен изделия, изработени от ползвателите на цен-

търа, тя включва и творения на самодейката Екатерина Лаза-

рова. Събраните средства от нея ще бъдат използвани за 

закупуване на материали, които да послужат за изработване-

то на нови изделия. 18 и 19 март бяха Дни на отворени врати 

в ЦСРИ. Посетителите имаха възможността да разгледат по-

мещенията, да се запознаят със специалистите и с основните 

дейности, които предлага центърът.                      Вижте повече 
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КУЛТУРА 

циална платформа, която позволява в колата да се качи чо-

век с инвалидна количка. Цената на услугата не е по-висока. 

Това е първият такъв таксиметров автомобил в София, а 

идеята за него е дошла от Германия, обясни Емил Игнатов, 

управител на "Радио СВ такси" пред София Topnovini.bg. 

Таксиметровият автомобил там обаче е бил с оригинална 

платформа и е струвал между 5 и 6 хил. евро. Родната ин-

вестиция е в пъти по-малка.                                 Вижте повече 

Деца разказват приказки на деца 

Нова инициатива – да създадем и прочетем приказка на дете 

без родители, набира популярност. Кампанията се нарича 

„Безценни приказки” и е дело на платформата MoveBG. Спо-

ред двигателя на MoveBG Саша Безуханова първата цел на 

инициативата е всяко дете или родител да напише и качи 

приказка на специален сайт – Приказки.бг. Втората цел е 

всеки малък творец да покаже чрез приказките, които разказ-

ва и пише, как разбира светът. И третата цел – приказките да 

достигат до нуждаещи се от родителска грижа деца. Най-

добрите приказки ще бъдат оценени от писатели и ще бъдат 

събрани в книжка – деца пишат приказки за деца, поясни 

Безуханова. Книжката ще бъде подарявана в деца, живеещи 

в социални домове.                                               Вижте повече 

Дом за стари хора ще си прави кино 

9100 лева за прожекционна техника по фонд "Социална зак-

рила" на министерството на социалната политика искат в 

докладна до общината от ръководството на дома за възраст-

ни хора "Ильо войвода" в Кюстендил, сподели шефът на ком-

плекса Анелия Велинова. Идеята е да се оборудва и зала с 

50 места, където обитателите - мъже и жени от 30 до 80 го-

дини да гледат предимно български, но и научнопопулярни и 

познавателни филми. Киното ще е сериозна придобивка за 

възрастните хора тук - то ще се ползва по поне два часа два 

пъти седмично, казва директорката.                  Вижте повече 

Националното турне "Път за всеки" стартира от Бургас 

10 града, 35 бургаски таланта, внушителни пироефекти и 

завладяваща музикална емоция представя танцова форма-

ция "Петлите" в най-новия си проект "Път за всеки". Преми-

ерното представление ще гледаме в Бургас, Културен дом 

на нефтохимика, от 19.00 часа на 1-ви април. Турнето ще 

продължи до 1-ви юни. Това стана ясно на провелата се 

днес пресконференция. "Благодарение на бързата и адек-

ватна намеса на Община Бургас, ние успяхме да участваме 

в популярното предаване "България търси талант" каза Ге-

орги Димитров, продуцент на ТФ "Петлите".  

Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Ивайло Калфин: Надявам се до края на април пар-

ламентът да приеме пенсионните промени 

Вицепремиерът Калфин коментира дали ще бъде ли 

спазен заложеният срок за пенсионната реформа – 

до 31 март, какво се случва в Агенцията по заетост-

та, както и как ще се прилага системата за ваучери 

за почасова заетост. 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

24 март  - Велико Търново, Семинар „Социалното предп-

риемачество – възможности за развитие и промяна" 

Семинарът е насочен към служители на социални услуги, 

студенти от специалностите „Социално предприемачест-

во” и „Социални дейности”, преподаватели от ВТУ.  

30 март - Разград, Форум на социалните услуги 

Форумът се организира съвместно със СНЦ „ЖАНЕТА“ и 

ДЦВХУ „Подай ръка“ и е предназначен за представители на 

общини, доставчици на социални услуги, НПО и др. заинте-

ресовани лица. 

7 април - Карнобат, Форум "Подкрепената заетост - нова 

възможност за реализация на хората с увреждания" 

На форума ще бъдат представени проблемите пред хора-

та с увреждания за намиране на работа на отворения пазар 

на труда и ще бъдат споделени добри практики за осигуря-

ване на възможности за заетост на отворения пазар на 

труда. 

8 април - Плевен, Форум на социалните услуги 

„Партньорството - гаранция за качество на услугите“ 

16 април - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

16 - 17 април - София, Обучение "Нормативна рамка за 

организация и управление на социални услуги" 

Обучението се организира съвместно с Агенцията за соци-

ално подпомагане. 

21 април - Пазарджик, Форум „Толерантност и превенция 

на дискриминацията към хора с увреждания, бежанци и 

други уязвими групи“ 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални услу-

ги. „Предизвикателството пред местните власти в 

планирането и реализацията на социални услуги“ 

ПРЕДСТОЯЩО 

10 март – 10 април – Стара Загора, Кампания за повишаване 

на обществената информираност и подкрепа към децата с 

аутистичен синдром и родителите им, Сдружение 

„Алтернатива 55“ 

24 март – Враца, Концертна зала, „Различното твори чудеса“ 

– Фондация „СТАРТ“ 

25 март – Ловеч, Представяне на швейцарски опит в грижата 

за хора с интелектуални затруднения 

27 март – София, Публично обсъждане на Законопроекта за 

доброволчеството 

30 март – 8 април – София, Благотворителна фото изложба 

„ПРОБУЖДАНЕ“ (в полза на фондация “Очи на четири лапи“) 

31 март - Доставчиците на социални услуги за деца отчитат 

дейността си пред ДАЗД 

2 април – София, Демонстрационна сесия на Театър „Цвете“: 

Преподаване на правата на човека чрез драма и театрални 

техники 

18 април – София, Форум Ключ! Сподели промяната 

24 – 25 април – Ябланица, Фестивал и базар на народните 

обичаи и традиции 

24 – 28 април - Пътуващ семинар „Реставрация, консервация 

и експониране на културно-историческото наследство като 

основа за обогатяване и разнообразяване на обредните дей-

ности в общината и за развитие на туризма, като част от об-

щинската икономика – опитът на Гърция“, НСОРБ 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

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 кан-

дидатстване) 

Безвъзмездни средства за иновативни дейности, свързани с 

правата на човека (31 март 2015 г.) 

КД2 – Изграждане на капацитет в областта на младежта, Прог-

рама Еразъм+ (3 април 2015 г.) 

КД1 – Мащабни събития, свързани с Европейската добровол-

ческа служба, Програма Еразъм+ (3 април 2015 г.) 

„Варна - Европейска младежка столица 2017” (9 април 2015 г.) 

Национален дарителски фонд „13 века България“ обявява се-

сия за финансиране на творчески проекти (20 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07 

"Инициативи за обществено здраве" (30 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 6: 

Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни 

жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите 

(30 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 5: 

Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с 

психични, генетични и онкохематологични заболявания и сома-

тични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (30 

април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 2: 

Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репро-

дуктивно здраве на юноши (30 април 2015 г.) 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Г-н Борислав Натов, кмет на град Долни Чифлик 

който на 23 март отбелязва своя рожден ден.  

Г-н Тенер Али, кмет на град Антоново, който на 28 март 

отбелязва своя рожден ден. 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 

1: Подобряване на системата за психично здраве на българ-

ските граждани (30 април 2015 г.) 

Всеобхватни политически рамки за продължаващо професи-

онално образование и обучение, Програма Еразъм+ (30 ап-

рил 2015 г.) 

Конкурс по Програма за детско и младежко развитие 

„Дъга“ (1 май 2015 г.) 

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта и ор-

ганизиране на събития, които НЕ са свързани с Европейска-

та седмица на спорта, Програма Еразъм+ (14 май 2015 г.) 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 

2015 (15 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1FkH7OH
http://bit.ly/1FkH7OH
http://bit.ly/1C9SmqG
http://bit.ly/1C9SmqG
http://bit.ly/1xaKF3b
http://bit.ly/1xaKF3b
http://bit.ly/1AWCLqz
http://bit.ly/1xod7iz
http://bit.ly/1xod7iz
http://bit.ly/1zZnyDH
http://bit.ly/1zZnyDH
http://bit.ly/19GKL8L
http://bit.ly/19GKL8L
http://bit.ly/19GKL8L
http://bit.ly/1bkVExu
http://bit.ly/1bkVExu
http://bit.ly/1bkVExu
http://bit.ly/1bkVExu
http://bit.ly/1FkGGEc
http://bit.ly/1FkGGEc
http://bit.ly/1FkGGEc
http://bit.ly/18OY99y
http://bit.ly/18OY99y
http://bit.ly/18OY99y
http://bit.ly/1BFNTaq
http://bit.ly/1BFNTaq
http://bit.ly/1FOCGdK
http://bit.ly/1FOCGdK
http://bit.ly/18OYc5v
http://bit.ly/18OYc5v
http://bit.ly/18OYc5v
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1A04DhV

