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Световен ден на радиолюбителите 

Имен ден: Виктор, Виктория 
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ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

"Нормативна рамка за организация и управле-

ние на социални услуги", 16-17 април, София 

Срок за регистрация: 14 април 2015 г. 

 

Обучението се организира от новата структура към На-

ционален алианс за социална отговорност (НАСО) - 

Национален програмен и обучителен център, и Агенция-

та за социално подпомагане (АСП). Лекторите са главни 

експерти от отдели "Социални услуги за деца" и 

"Социални услуги за пълнолетни лица" на Агенцията за 

социално подпомагане.                                     Вижте още 

 

Програма   Регистрация 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Заседание на под-комитет „Социално включване“ на ОП 

„РЧР“ 

На 7 април 2015 г. се проведе третото заседание на под-

комитет „Социално включване“ към Комитета за наблюдение 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Национален алианс за социална отговорност взе участие в 

заседанието си в качеството си на член на под-комитета. 

Дневният ред включваше обсъждане на коментари по опера-

ции „Активно включване“ и „Нови стандарти“ и обсъждане на 

проект на операция „Приеми ме 2015“. По предложение на 

 
 

  

28-30 април, Пловдив 

ОЧАКВАЙТЕ 

17 - 19 юни 2015 г. 

Златни пясъци, Варна 
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Томислав Дончев поема координацията на програмата за 

сътрудничество „България-Швейцария“ 

Правителството определи заместник министър-председателя 

по европейските фондове и икономическата политика за ръ-

ководител на Националното координационно звено по прог-

рамата за сътрудничество „България-Швейцария“. До момен-

та функцията се изпълняваше от директора на дирекция 

„Мониторинг на средствата от Европейския съюз“ в админис-

трацията на Министерския съвет. Промяната в ръководство-

то се налага с оглед на спецификата на програмата. Един от 

основните мотиви е предстоящото подписване на Споразуме-

нието за тематичен фонд по проект „Швейцарска подкрепа за 

въвеждане на Дуална система на професионално обучение в 

България“.                                                                Вижте повече 

Приета е работната програма на Комуникационната стра-

тегия на България за ЕС 

Кабинетът одобри Работната програма на Комуникационната 

стратегия на Република България за Европейския съюз (ЕС) 

за 2015 г. Общият бюджет за изпълнението й възлиза на 900 

000 лв., като 500 000 лв. са предвидени за Националния 

план, а 400 000 за изпълнението на Международния план. В 

програмата са включени дейности, които ще бъдат осъщест-

вени с цел последователно провеждане на правителствената 

политика за повишаване информираността на българското 

общество за възможностите, които политиките на ЕС дават за 

развитие на България, за постигане на икономически растеж, 

конкурентоспособност и повишаване на заетостта.  

Вижте повече 

Кабинетът предлага мерки за ефективно противодейст-

вие на принудителния труд 

Правителството предлага на Народното събрание да вземе 

акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната 

организация на труда (МОТ) относно принудителния труд и 

Препоръка № 203 на МОТ относно предприемането на допъл-

нителни мерки за ефективно противодействие на принудител-

ния труд. Смисълът на процедурата по вземане на акт от Кон-

венция, Протокол или Препоръка, е свързана с формиране на 

обществено мнение за приемане на по-ефективни мерки на 

национално равнище, които да отговарят на тези междуна-

родни инструменти. Процедурата не поражда други правни 

задължения за държавата. В текстовете на Протокола се съ-

държат определени предложения за преодоляване на пропус-

ките в прилагането на Конвенция № 29.               Вижте повече 

МС прие национална стратегия за превенция и противо-

действие на корупцията 

Кабинетът прие Националната стратегия за превенция и про-

НАСО продължителността на операцията бе удължена до 

2018 г., а планираният бюджет бе увеличен с допълнителни 

5 млн. лв. до 20 млн. лв., като при представяне на достатъч-

но качествени проектни продължения планираният бюджет 

ще може да се увеличава допълнително. Очаква се операци-

ята да бъде открита за кандидатстване през месец юни т.г.  

Вижте повече 

Форум „Партньорството – гаранция за качество на соци-

алните услуги“ в Плевен 

На 8 април 2015 г. в Плевен се проведе форум на социални-

те услуги от областта на тема „Партньорството – гаранция за 

качество на социалните услуги“. Форумът се организира от 

представителството на Национален алианс за социална от-

говорност за Плевен – Център за обществена подкрепа, гр. 

Плевен, съвместно с Община Плевен. В срещата участваха 

представители на общини от региона, РДСП-Плевен, Меди-

цински колеж към Медицински университет – Плевен, специ-

алисти от различни социални услуги от областта. Г-жа Да-

мянка Владимирова, заместник-кмет на гр. Плевен, приветст-

ва участниците във форума като подчерта, че партньорство-

то е ключов фактор за развитието на социалния сектор не 

само в региона, но и в цялата страна.                 Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1902-2015-04-09-10-06-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1901-2015-04-09-10-04-20
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тиводействие на корупцията в Република България 2015 – 

2020 г. Документът отразява волята и вижданията на прави-

телството за превенция и противодействие на корупцията и 

е основана на разбирането, че корупцията е основна запла-

ха за демокрацията и икономическия растеж в България. 

Изготвянето и изпълнението на антикорупционна стратегия е 

предвидена като мярка в Програмата на правителството за 

стабилно развитие на Република България за периода 2014 

– 2018 г. и е подчертана изрично в Доклада на Европейската 

комисия за напредъка на България по Механизма за сътруд-

ничество и оценка от януари 2015 г. Водещ приоритет в стра-

тегията е противодействието на корупцията по високите ета-

жи на властта.                                                        Вижте повече 

Стартират пилотни проекти в сферата на дуалното обу-

чение от следващата учебна година 

Дуалното обучение и интеграцията на малцинствата обсъди-

ха вицепремиерът Ивайло Калфин и Н. Пр. посланикът на 

Швейцерия у нас Денис Кнобел на 8 април 2015 г. Сътрудни-

чеството между България и Швейцария и реализацията на 

съвместни проекти за прилагане на дуалното обучение и 

интеграцията на малцинствата обсъдиха на среща днес ви-

цепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин и Н. Пр. Денис Кнобел, посланик на Швейца-

рия у нас. „През учебната 2015/2016 година ще стартират 

пилотни проекти в сферата на дуалното обучение. Стремим 

се да осигурим заетост на учащите, съчетана с образовател-

ния процес“, каза министър Калфин. Той подчерта, че в прак-

тическото обучение по конкретни професии за ученици тряб-

ва активно да се включи и бизнесът от различни браншове.  

Вижте повече 

МТСП проведе обучение за прилагането на КООНПХУ 

МТСП проведе обучение за прилагането на Конвенцията за 

правата на хората с увреждания в гр. Правец в периода 6-8 

април 2015 г. Събитието се организира в рамките на проект 

„Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой 

не може да ти отнеме" по програма ПРОГРЕС на ЕС. Фору-

мът беше насочен към представители на централната и мес-

тната администрация, които работят за интеграцията на хора-

та с увреждания. Бюджетът на проекта е 125 000 евро. Средс-

твата ще бъдат разходени за прилагането на националната 

политика за интеграция на хората с увреждания, укрепване на 

капацитета на служители от правосъдната система, лекари и 

медицински специалисти, учители и педагогически персонал, 

служители на местната, областната и централната админист-

рация, които имат отношение по разглежданата проблематика.  

Вижте повече 

По-строги санкции за работодатели, изложили живот на 

риск, иска Калфин 

Във връзка със зачестилите инциденти на работно място, кои-

то отнеха няколко човешки живота в последните дни, вицепре-

миерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 

Калфин ще инструктира Главна инспекция по труда да засили 

контрола върху спазване на правилата за безопасност на тру-

да. "Не е допустимо работодателите и работещите да се отна-

сят с намалено внимание към човешкото здраве и живот", зая-

ви вицепремиерът. Специално внимание ще се обърне и на 

"консервирането" на строителни обекти преди активния турис-

тически сезон.                                                           Вижте повече 

Представиха резултатите от изпълнение на плановете за 

регионално развитие 

Правителството одобри Докладите за резултатите от изпълне-

нието на Регионалните планове за развитие на Северен цент-

рален район, на Северозападен район и на Североизточен 

район за периода 2007 – 2013 г. Документите са изготвени на 

база на последваща оценка, извършена от независими оцени-

тели през 2014 г. Докладите представят напредъка по изпъл-

нението на целите и приоритетите на Регионалните планове 

за развитие на съответния район, общото въздействие от из-

пълнението, оценката на ефективността на използваните фи-

нансови ресурси, както и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално и местно развитие в периода до 

2020 г. Анализът на социално-икономическите показатели за 

изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен 

централен район показва, че в периода 2007-2013 г. се наблю-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1898-2015-04-09-10-00-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1894-2015-04-09-09-39-06
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

66 922 лица над 50-годишна възраст са постъпили на 

работа през 2014 г. 

През 2014 г. на работа са постъпили общо 66 922 лица над 

50-годишна възраст. Това е записано в одобрения от прави-

телството Доклад за отразяване на Националната концепция 

за насърчаване на активния живот на възрастните хора в 

България (2012 - 2030 г.) в секторните политики за периода 

2012-2014 г. Общо в инициативите на активната политика на 

пазара на труда през периода 2012 г. - 2014 г. са включени 

116 318 безработни и заети лица над 50 години, в т.ч. в прог-

рами и мерки по Закона за насърчаване на заетостта - 50 

700 лица и в схемите на ОП РЧР - 65 618 лица. Значителният 

брой на включените в обучение по-възрастни лица показва 

подкрепата за повишаване на техните знания и умения, за 

приспособяването им към изискванията на пазара на труда и 

на практика за реализиране на принципите за учене през 

целия живот.                                                          Вижте повече 

Проектът „И аз имам семейство” предотврати влизането 

в институции на 1100 деца 

Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83 

общини вече трета година изпълнява проекта „И аз имам 

семейство". Проектът се реализира с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 

чрез него се прилага нов подход при предоставянето прием-

на грижа и се работи за увеличаване броя на приемните се-

мейства, които се грижат за деца в риск. Одобреното първо-

дава тенденция на растеж, но с много бавни темпове.  

Вижте повече 

МОН и МТИТС представиха съвместна инициатива 

Министерство на образованието и науката (МОН) съвместно с 

Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС) представиха изграждането на единна-

та електронна съобщителна мрежа на пресконференция в 

МОН. Министър Танев откри пресконференцията с думите, че 

трябва да направим всичко възможно за навлизането на ин-

формационните технологии в образованието и да се справим 

„и като нормативна рамка, и като обучение, и като експери-

менти, които да послужат за оценка на въздействието и след 

това финансовият въпрос, свързан с няколкото елемента на 

информационните технологии“.                             Вижте повече 

ОПАК заяви близо 7,2 млн.лв. за възстановяване от ЕК 

За първото тримесечие на 2015 г. на бенефициентите по Опе-

ративна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са 

изплатени близо 8,9 млн. лв., като от началото на програмния 

период общо изплатените средства са в размер на 277,1 млн. 

лв. Това представлява 81,4% от целия бюджет на ОПАК. В 

същото време продължава процесът на засилена верифика-

ция, в резултат на което Управляващият орган на ОПАК пусна 

нов доклад за сертификация с искане за възстановяване на 

средства на стойност 7 196 742 лв. Тази сума включва над 

100 броя искания за плащания от страна на бенефициентите.  

Вижте повече 

Кръгла маса "Езикът на омразата и неговото въздействие 

върху интеграционния процес" 

Трябва да заменим разделението в обществото ни с обедине-

ние около общи национални цели, каза днес вицепремиерът и 

министър на труда и социалната Ивайло Калфин по време на 

откриването на кръгла маса под мотото: Езикът на омразата и 

неговото въздействие върху интеграционния процес, иниции-

рана от ромски младежи от асоциация „Интегро“. „Няма как 

България да върви напред, ако обществото ни не е консоли-

дирано“, подчерта вицепремиерът Калфин. Той допълни, че 

трябва да се търси общо съгласие по важните за държавата 

теми и да се противодейства на всички опити за противопос-

тавяне на основата на етнос, религия и националност. Вицеп-

ремиерът акцентира върху важността от провеждането на 

дискусии като днешната, в които се показват добрите приме-

ри на успешна интеграция.                                    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/1893-66-922-50-2014
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1899-2015-04-09-10-01-27
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начално финансиране на проекта от близо 15 милиона лева 

след четирикратно удължаване на действието си достигна 

бюджет от почти 23 милиона лева. От стартирането на услу-

гата приемна грижа през май 2012 г. до края на март 2015 г. в 

общините партньори по проекта са приети общо 1834 заявле-

ния от кандидати за приемни родители.               Вижте повече 

52 000 работни места се откриват с пари от ЕС 

Около 52 000 субсидирани работни места ще се открият по 

оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 

през 2015 г., съобщи зам.-министърът на труда Зорница Ру-

синова. Около 35 000 от работните места са за младежи до 

29 години, а останалите 17 000 - за по-възрастни. Субсидира-

ната заетост е между 6 и 12 месеца. През този период фир-

мите, наели безработни, ще получават пари от Брюксел за 

техните заплати и осигуровки. Възнаграждението е равно на 

минималния осигурителен праг за съответната професия, 

който в масовия случай е около 400-500 лв.        Вижте повече 

Омбудсманът получава най-много жалби за здравеопаз-

ването 

Омбудсманът Константин Пенчев е получил миналата година 

най-много жалби от болни хора, недоволни от здравеопазва-

нето. До него са пратени 168 оплаквания. Това стана ясно от 

доклада на омбудсмана, който бе прочетен в правната коми-

сия от председателя й Данаил Кирилов. Пенчев отсъстваше 

по болест. Жалбите за нарушени права на деца до омбудсма-

на са 132 и се нареждат на второ място. На трето са тези от 

хора с увреждания -104. Повечето инвалиди са недоволни от 

общините, които не осигуряват жилища за тях и за семейст-

вата им с предимство. В доклада бе посочено още, че загри-

жеността на гражданите за околната среда се повишава.  

Вижте повече 

Годишно 3000 деца са жертви на насилие 

Над 3000 са децата, станали жертва на насилие в България 

през миналата година. Над 75 на сто от случаите на насилие 

се извършват в семейна среда. Над 120 са направените раз-

пити и изслушвания на деца жертви от 5 до 16 г. в т.нар. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Четири нива на интегрирани услуги за деца предлага раз-

работен от ДАЗД план 

Стратегически управленски план за интегрирани услуги за 

деца бе представен по време на Международна кръгла маса 

„Партньорство за развитие на интегрираните услуги за деца в 

България – възможности и реалности”. Форумът, организиран 

от Държавната агенция за закрила на детето, се провежда на 

7 и 8 април в гр. София. В него участваха експерти от ДАЗД, 

МТСП, МЗ и МОН и партньорите от Северна Ирландия. Кръг-

лата маса бе открита от председателя на ДАЗД г-жа Ева Же-

чева. Планът, разработен в рамките на проект „Управление 

на промяната чрез опит и знания” и финансиран от Оператив-

на програма „Развитие на човешките ресурси”, е базиран на 

модела за подкрепа на семейството и цели засилване на 

превантивната работа и координираните действия между 

всички институции.                                                 Вижте повече 

Център за обществена подкрепа отвори врати в Несебър 

Център за обществена подкрепа официално бе открит на 6 

април 2015 г. в Несебър. Лентата прерязаха кметът на общи-

ната Николай Димитров, директорката на институцията Нана 

Скачкова и Радостина Пирева, директор на Управление 

"Социални грижи и услуги" в морския град. Малко преди това 

отец Арсений от църквата „Св. Успение Богородично“ освети 

сградата и пожела добрите дела тук да не секват. В словото 

„сини стаи“ в България. Тази тревожна статистика в национа-

лен план за броя на децата, жертви на насилие, съобщи д-р 

Надя Стойкова от Института за социални дейности и практики 

(ИСДП) по време на семинар във Видин. От началото на 2013 

г., когато и във Видин бе открита „синя стая”, в нея са прове-

дени 29 специализирани подготовки на деца за изслушвания 

и 18 изслушвания на малолетни и непълнолетни в изнесени 

съдебни заседания.                                                Вижте повече 
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Откриха Общностния център в Севлиево 

На 06 април 2015 г. отвори врати Общностен център в град 

Севлиево, изграден по проект „Равен шанс за всички“, финан-

сиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международна-

та банка за възстановяване и развитие по Проекта за социал-

но включване на МТСП. Основна цел на проекта е предоста-

вяне на безплатни интегрирани социални, здравни и образо-

вателни услуги за деца до 7 години и техните родители, при-

надлежащи към уязвимите групи в община Севлиево и улес-

няване достъпа им до различни услуги и институции за пре-

венция на риска от социално изключване в ранното детско 

развитие. Дейностите по проекта ще се реализират в Общнос-

тен център с адрес гр.Севлиево, ул. „Гочо Москов“ №5, в детс-

ките заведения и училища на територията на общината, както 

и чрез мобилна работа в част от населените места на общи-

ната.                                                                          Вижте повече 

ЦНСТ в Момчилград посрещна първите си обитатели 

Център за настаняване от семеен тип в Момчилград посрещ-

на първите си обитатели. Капацитетът му е за 12 деца и две с 

увреждания. В новия социален дом вече заживяха 9 деца на 

възраст от 10 до 15-годишна възраст. Центърът предлага съв-

ременни условия за живот– всекидневна, спални помещения, 

кабинети за персонала. „Не всяко дете има възможност да 

бъде обградено с вниманието, обичта и грижите на родители-

те си. Тези центрове се правят , за да могат те да растат в 

среда, близка до семейната“, обясни ръководителят на Центъ-

ра Неджибе Емин.                                                    Вижте повече 

 

Специализиран микробус за деца с увреждания в Сливен 

Специализиран микробус, предназначен за нуждите на децата 

с увреждания, ще бъде на разположение на социалните заве-

дения в Сливен в края на месеца. Част от детските площадки 

в града ще бъдат оборудвани и със специални люлки за деца-

та със заболявания. Местата им ще бъдат избрани след кон-

султация с родителите. Това каза кметът на Сливен Кольо 

Милев в разговор с майки на деца с увреждания. „В дълг сме 

си кметът на Несебър подчерта, че откриването на Центъра 

е поредното доказателство, че общината е една от малкото 

в страната, която реално прилага съвременните европейски 

изисквания за социално отговорна политика и грижа към 

гражданите. С реални действия, водещи до създаването на 

институции като тази, която цели да подобри качеството на 

живот на деца и семейства в риск, общината се стреми да 

предложи нужната грижа и внимание.                 Вижте повече 

МБАЛ-Бургас кандидатства за изграждане на център за 

деца от неравностойни социални групи 

Бургаската многопрофилна болница кандидатства за изграж-

дане на център за деца от неравностойни социални групи. 

Това съобщават от пресцентъра на лечебното заведение. 

Проектът вече е готов и е подаден за участие в европейско 

финансиране. Това съобщи днес изпълнителният директор 

на МБАЛ Бургас д-р Георги Матев по време на информаци-

онна среща „Инициативи за обществено здраве“, организи-

рана от Община Бургас, Министерството на здравеопазване-

то, със съдействието на МБАЛ Бургас. „Инициативи за об-

ществено здраве” е финансирана от финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм 2009-2014 г. Програмата се изпълнява 

чрез Министерството на здравеопазването.       Вижте повече 

Доброволци създадоха „Великденски забавления” за 

деца със специални потребности 

В дните около светлите християнски празници, а и не само 

около тях, е особено важно да обръщаме внимание на хора-

та, които имат нужда от нашата подкрепа. Доброволци от 

Центъра за работа с доброволци към Градска библиотека 

Асеновград, част от мрежата на НАРД се включиха в органи-

зиране на празника „Великденски забавления” за ЦНСТ Асе-

новград. В продължение на няколко дни децата изработиха 

картички, великденски украси и програма за децата със спе-

циални потребности, лишени от родителски грижи. За създа-

ване на неповторимо за децата изживяване се погрижиха 

екипа на библиотеката, на аниматори, социални работници и 

стажанти.                                                                Вижте повече 
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на хората със специални потребности. Изпълняваме закони-

те и политиката на държавата в тази сфера, но има много 

неща, които трябва да се променят“, каза кметът Милев.  

Вижте повече 

Ден на отворените врати в Дневен център за работа с 

деца на улицата в Бургас 

Ние се стремим децата, с които работим, да не станат бъде-

щи престъпници и убийци, каза Таня Колева, директор на 

Дневния център за работа с деца на улицата в Бургас по по-

вод деня на отворените врати, който се проведе на 9 април 

2015 г. Тя обясни, че капацитетът на центъра е за 15 деца. 

Децата се насочват от отдел „Закрила на детето” към Дирек-

ция „Социално подпомагане”-Бургас. По думите й, не всички 

деца посещават редовно центъра. Това е и една от труднос-

тите, с които се сблъскват служителите. „Например, вчера 

бяхме до защитена местност „Пода” и бяха 11 деца. Днес са 

9. Просто това са деца, които са от семейства, в които или 

липсва възпитание, или възпитанието, което родителите при-

лагат, е в двете крайности.                                   Вижте повече 

 

Започна изграждането на център за социални услуги в 

село Поп Груево 

Започна изграждането на Центъра за социални и общински 

услуги в с.Поп Груево, община Тервел. Сградата на бившето 

кметство се преустройва в обект с две обособени зони - цен-

тър за общински услуги и център за социални и медицински 

услуги. Оформят се помещения за административно обслуж-

ване, зона за личен лекар с кабинет, манипулационна и ча-

калня и зона за социални услуги с трапезария и разливно 

помещение, съобщават от общината. Сградата ще има два 

отделни входа и два санитарни възела - по един във всяка 

зона. Проектът се финансира по Програма за развитие на 

селските райони и е на обща стойност 130 000 лв.  

Вижте повече 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Столична община набира екип по проект "Шанс за деца-

та" 

Проект “Шанс за децата – разкриване на тринадесет 

«Центрове за настаняване от семеен тип» за деца и младе-

жи, две «Преходни жилища» и едно «Защитено жилище» 

BG051PO001-5.2.12-0056-C0001 «Разкриване на социални 

услуги в общността» - Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси» 2007-2013 г. На длъжностите ще се наз-

начават лица на срочен трудов договор за период от 6 месе-

ца с изпитателен срок, считано от датата на назначаване. 

След приключването на проекта – 30.11.2015г. социалните 

услуги ще бъдат финансирати като държавно делегирана 

дейност. Документите ще се приемат в дирекция «Социални 

дейности», бул. Княгиня Мария Луиза 88, ет. 5, Деловодство. 

Срокът за подаване на документи е до 17.04.2015 г. включи-

телно.                                                                      Вижте повече 

 

58 вакантни позиции в седем нови социални услуги в 

Русе 

Във връзка с изпълнение на проект „Комплекс от интегрирани 

социални услуги за деца от 0 до 3 г. в Община Русе ”, се про-

вежда подбор по документи за избор на персонал за седем 

нови социални услуги - Център за настаняване от семеен 

тип, Звено „Майка и бебе”, Дневен център за деца с уврежда-

ния, Семейно-консултативен център, Център по майчино и 

детско здраве, Център по психично здраве, Център по прием-

на грижа и подкрепа на осиновяването. За изпълнение на 

дейностите по проекта е необходимо да бъде подбран и наз-

начен персонал от 58 лица. Краен срок за подаване на доку-

ментите - до 17.00 часа на 30.04.2015 г.              Вижте повече 
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КУЛТУРА 

Студенти събраха десетки играчки за деца в неравностой-

но положение 

Успешно и много емоционално завърши кампанията "Подай 

ръка, подари усмивка", реализирана от студенти в универси-

тет "Проф.д-р Асен Златаров" с подкрепата на Община Бур-

гас. За по-малко от два месеца младежите събраха десетки 

играчки и лакомства. Те бяха раздадени на място - в социал-

ните домове за деца, лишени от родителска грижа и на деца с 

увреждания, настанени в специализираните заведения на 

територията на града. По време на своите срещи с малчугани-

те, студентите им прочетоха своите любими приказки.  

Вижте повече 

Microsoft ще назначава на работа аутисти 

През май Microsoft ще започне програма за създаване на ра-

ботни места за аутисти, съобщи вицепрезидентът Мери Елън 

Смит в блога на компанията. По време на пилотната програма 

ще бъдат наети сътрудници с тази диагноза на пълен работен 

ден в централата на Microsoft. Компанията смята, че аутисти-

те ще й помогнат да разнообрази възможностите си чрез тех-

ните способности да помнят информация, вниманието им към 

детайла и математическите им способности при работа с 

електронни таблици и кодове. В съобщението се отбелязва, 

че самата Смит е майка на дете с аутизъм. Програмата е обя-

вена на 2 април - в Световния ден за информираност за ау-

тизма.                                                                        Вижте повече 

Лайънс клуб Габрово проведе благотворителна акция 

„Купи и дари“ 

Проведе се първата съвместна благотворителна акция „КУПИ 

И ДАРИ“ на Лайънс клуб-Габрово и Лео клуб-Габрово. Кампа-

нията е в полза на Дневния център за възрастни хора с ув-

реждания. От организациите изразиха благодарност към собс-

твениците на МОЛ-Габрово, за предоставената възможност 

да се използва търговската площ за реализиране на тази ини-

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Театър "Цвете" проведе демонстрационната сесия 

На 02.04.2015г. екипът на Театър "Цвете" проведе демонст-

рационната сесия, на която представи драма- и театър- тех-

ники, подходящи за провеждане на обучения за правата на 

човека. Това е първото публично събитие на проект “В защи-

та на нашите права”, който "Цвете" реализира с финансиране 

от Програмата за подкрепа на неправителствени организа-

ции в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. В сесията се включиха 50 педа-

гози от различни училища, НПО, читалища и СУ “Св. Климент 

Охридски”, дошли да се запознаят с естеството на алтерна-

тивните техники на обучение.                               Вижте повече 

„Книги за смет” се завръща за трета година 

Най-успешната инициатива, обединяваща отговорното мис-

лене към околната среда с четенето, ще се случи за трета 

поредна година от 26 април до 16 май. „Книги за смет” ще се 

състои на 25 април в Пловдив, на 26 април в София, на 9 

май в Плевен и на 16 май в Бургас. Организаторите издател-

ство Smart Books и фондация Credo Bonum, с помощта на 

партньорите им от посолството на САЩ в България, Българо-

американска кредитна банка, Екопак България, The Mall, об-

щина Бургас и община Пловдив ще дарят книга на всеки в 

замяна на един килограм пластмасови отпадъци.  

Вижте повече 

Варна бе отличена с две награди от Международното 

туристическо изложение „Културен туризъм 2015“ 

С две награди бе отличена Община Варна по време на Меж-

циатива. "В акцията се събраха около 200 кг. хранителни про-

дукти и санитарни материали, с които са подпомогнати хората 

от Центъра да прекарат щастливо предстоящите Великденски 

празници.                                                                  Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1914-2015-04-09-13-27-43
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1920-microsoft
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1912-2015-04-09-12-41-24
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1911-2015-04-09-12-32-35
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1921-2015-04-09-13-50-30
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дународното туристическо изложение „Културен туризъм 

2015“, което се проведе от 1-ви до 4-ви април във Велико 

Търново, под патронажа на Министерството на туризма. VIS-

IT.Varna.bg спечели приза в националния конкурс 

“Read&Travel“ в категорията „Най-професионален туристи-

чески сайт“. Заедно с информационния сайт live.varna.bg, 

VISIT.Varna.bg е част от новото онлайн лице на Варна в гло-

балната мрежа.                                                       Вижте повече 

Пловдив спечели почетната награда „Асеневци“ за опаз-

ване на културно- историческото наследство 

Община Пловдив спечели две награди на 12-то издание на 

Международното туристическо изложение „КУЛТУРЕН ТУРИ-

ЗЪМ”, което се проведе от 1ви до 4ти април във Велико Тър-

ново . След като представи туристическия ресурс на своята 

дестинация и потенциал за развитие в областта на туризма, 

Oбщина Пловдив бе отличена с почетната награда 

„Асеневци“ за опазване на културно- историческото наследст-

во, присъждана съвместно с АБТТА. В национален конкурс 

„READ AND TRAVEL” („Чети и пътувай”) Пловдив спечели 

наградата за „Най-ефективни рубрики и публикации“.  

Вижте повече 

Концерти на ФФ „Българка” и ООШИ-Несебър предизви-

каха истински фурор на международно изложение 

За първи път община Несебър участва на международното 

туристическо изложение “Globalnie 2015”, което се проведе в 

гр. Катовице, Полша. Черноморската ни община, която е пер-

ла в короната на българското самочувствие, се представи 

със собствен изложбен щанд, участие в официалната програ-

ма по откриването и два концерта.  Международните туристи-

чески борси са именно местата, на които се обединява туриз-

ма от цял свят и община Несебър с готовност се рекламира 

на традиционните туристически пазари, като запазва своята 

позиция на водеща туристическа дестинация по българското 

Черноморие.                                                           Вижте повече 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ И ДОКУМЕНТИ 

Националната стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията в Република България 2015 –2020 г. 

Проект на Национална програма „Оптимизация на училищна-

та мрежа” 2015 

Проект на Национална програма „Система за национално 

стандартизирано външно оценяване ” 2015 

Проект на Национална програма „Роден език и култура зад 

граница” 2015 

Проект на Национална програма „Модернизиране на система-

та на професионалното образование” 2015 

Проект на Национална програма „Училището – територия на 

учениците” 2015 

Проект Национална програма „На училище без отсъствия” 

2015 

Проект на Национална програма „С грижа за всеки ученик” 

2015 

Проект на Национална програма „Развитие на педагогически-

те кадри” 2015 

Проект на Национална програма „Създаване на достъпна 

архитектурна среда“ 2015 

Проект на Национална програма „Информационни и комуни-

кационни технологии (ИКТ) в училище” 2015 

Национална статистическа програма за 2015 г. 

Актуализирана политика в областта на електронните съобще-

ния на Република България 2015-2018 г. 

Проект на ЗИД на Закон за обществените поръчки, Мотиви 

Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа 
(ЗФЛМП), Мотиви към проект на Закон за физическите лица и 

мерките за подкрепа (ЗФЛМП) 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за 

социално осигуряване, Мотиви  

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1908-2015
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1910-2015-04-09-12-32-00
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1907-2015-04-09-12-08-21
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/0804STRATEGY_anticorruption_april2015.pdf
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/0804STRATEGY_anticorruption_april2015.pdf
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5527
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5527
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5528
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5528
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5529
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5529
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5529
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5529
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5531
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5531
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5532
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5532
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5533
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5533
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5534
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5534
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5535
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5535
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5536
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5536
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5538
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5539
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5539
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/new_zop_08.04.2015_rg_final.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/motivi_zop_09_2015.pdf
https://mjs.bg/Files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_635641734020446109.rtf
https://mjs.bg/Files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_635641734020446109.rtf
https://mjs.bg/Files/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_635641734738413310.rtf
https://mjs.bg/Files/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_635641734738413310.rtf
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5541
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5541
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5540
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

16 април - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Доставчиците на услуги ще имат възможност да поставят 

своите въпроси, да излагат своите казуси и да получават 

официален отговор на запитванията си, както и да правят 

предложения за подобряване на действащата уредба.  

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

организация и управление на социални услуги" 

Обучението се организира от новата структура към Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) - Национа-

лен програмен и обучителен център, и Агенцията за соци-

ално подпомагане (АСП). Лекторите са главни експерти от 

отдели "Социални услуги за деца" и "Социални услуги за 

пълнолетни лица" на Агенцията за социално подпомагане. 

17 април - Карнобат, Конференция "Подкрепа за заетост - 

възможност за реализация на хората с увреждания" 

Конференцията е съвместна инициатива на Община Карно-

бат и Национален алианс за социална отговорност. Гост 

лектори ще бъдат: г-н Веселин Илков, Началник отдел 

„Европейска координация“ към МТСП, г-жа  Мария Генова, 

зам. кмет на община Карнобат, г-н Георги Георгиев, предсе-

дател на НАСО, г-жа Мария Шишкова – НАРД и г-жа Ваня 

Петрова – Специализирано предприятие Бургас. Конферен-

цията е насочена към всички заинтересовани по темата 

страни: доставчици на социални услуги, хора с увреждания, 

специалисти, работещи в услуги за хора с увреждания, мес-

тен бизнес, неправителствени организации, обучителни 

организации (ЦПО), държавна и местна администрация.  

21 април - Пазарджик, Обучение „Толерантност и превен-

ция на дискриминацията към хора с увреждания, бежанци 

и други уязвими групи“ 

Организатор е представителството на НАСО за Пазар-

джик - Фонд за превенция на престъпността "ИГА". Обуче-

нието е предназначено за специалисти от социални услуги, 

хора в неравностойно положение, работодатели и всички 

заинтересовани по темата страни.  Предвижда се разглеж-

дане на толерантността като понятие, както и ролята на 

толерантността в социалните услуги. В отделните пане-

ли са включени теми за дискриминацията и превенция на 

дискриминацията сред уязвимите групи, както и специфика-

та на социалната работа с уязвими групи. 

28 април - Пловдив, Национална среща на представителс-

твата на НАСО 

Срещата на представителствата на НАСО от цялата 

страна е част от програмата на Десети национален форум 

на доставчиците на социални услуги. 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на дос-

тавчиците на социални услуги. Местни социални услуги. 

„Предизвикателството пред местните власти в пла-

нирането и реализацията на социални услуги“ 

През тази година в програмата на десетия форум е включе-

на като водеща изключително значимата тема за предизви-

кателствата пред местните власти при планирането и 

реализацията на социални услуги. След промените през 

2003 г., целящи децентрализация на работата в тази сфе-

ра общинските власти поеха изключително високата отго-

ворност за развитие и реализация на социалните услуги в 

България. Успоредно с това, те и сега са най-големият дос-

тавчик на социални услуги на територията на страната. 

Реализирането на поетите отговорности в този некратък 

период доведе до постигане на много добри резултати в 

голям брой общини и формиране на ползотворен опит. Тези 

отговорности в условията на съпътстващи многобройни 

затруднения от финансов и друг характер пораждат проб-

леми, които могат да бъдат решени с общи усилия и парт-

ньорство на всички, в т.ч. общини, държавни власти, граж-

дански организации и др.  

http://naso.bg/component/icagenda/271-08-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/277-16-17-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/277-16-17-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/269-07-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/269-07-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/275-21-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/275-21-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/275-21-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Румен Пехливанов, кмет на гр. Рудозем, който на 17 ап-

рил отбелязва своя рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

15 април - София, Представяне на Рейтинг на активната 

прозрачност 2015 и актуализирана Карта на финансовата, 

бюджетна прозрачност и интегритет на общините 

Левски, Информационна среща за представяне на 

одобрените оперативни програми от програмен период 

2014 – 2020 г.  

Мадрид, Испания, 15-а годишна среща на високо равни-

ще на Световния съвет по пътувания и туризъм. От 

България гр. Созопол се съревновава с гр. Любляна от 

Хърватия и северното крайбрежие на Тайван за първо 

място в категорията "Дестинация на 2015 година" 

Брюксел, Белгия, Конференция за стимулиране зае-

тостта в Европа (организирана от Комитета на региони-

те на Европейския съюз) 

Рига, Латвия, Конференция на тема: "Споделяне на най

-добрите практики и опит в областта на земеделието и 

развитие на селските райони", организирана от лат-

вийското председателство на Европейския съюз. 

16 – 17 април – София, Бизнес семинар "Съвременен мени-

джмънт и иновации", Министерство на икономиката 

16 април - Видин, Гоце Делчев, Гърмен, Представяне на ре-

зултатите от допитването в рамките на националната кампа-

ния „Да създадем заедно България 2020 г.“, както и възмож-

ностите по оперативните програми за реализиране на проекти 

по постъпилите предложения 

София, Информационна среща на тема: „ Възможности 

през новия програмен период 2014 -2020 

(Информационно събитие с практическа насоченост)“ 

за преподаватели, студенти и докторанти на НСА 

17 април - Белоградчик, Хаджидимово, Сатовча, Представяне 

на резултатите от допитването в рамките на националната 

кампания „Да създадем заедно България 2020 г.“, както и въз-

можностите по оперативните програми за реализиране на про-

екти по постъпилите предложения 

Хасково, Заключителна конференция по проект “От 

несигурност - към благополучие“ 

18 април – София, Форум Ключ! Сподели промяната 

20 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бъл-

гария 2020 г.“ в Кула, Разлог и Банско 

23 април - София, Кръгла маса "Как можем да подобрим ка-

чеството на живот в социалните услуги", Фондация „Сийдър“ 

23 – 26 април – София, IV Международен Детски Фолклорен 

Фестивал  

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

обичаи и традиции 

25 април – София, Поход към Кампания „От любов към живо-

та – AVON срещу рака на гърдата“ 

Пловдив, Кампания „Книги за смет“ 

26 април – София, Панчарево, „Полумаратон Панчарево“ в 

подкрепа на деца с увреждания, организиран от фондация 

„Сийдър“ и спортен клуб „Бегач“ 

София, Кампания „Книги за смет“ 

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 

9 май – Плевен, Кампания „Книги за смет“ 

16 май – Бургас, Кампания „Книги за смет“ 

16 – 19 май – Пловдив, Годишна среща на местните власти 

от Югоизточна Европа 
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http://www.aip-bg.org/news/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_2015_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%25D
http://www.aip-bg.org/news/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_2015_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%25D
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http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/15
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/15
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/programme_investment_2015.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/programme_investment_2015.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/news/biznes-seminar-savremenen-menidjmant-i-inovacii-16-17-04-2015-g-2106.html
http://www.mi.government.bg/bg/news/biznes-seminar-savremenen-menidjmant-i-inovacii-16-17-04-2015-g-2106.html
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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) 

Национален дарителски фонд „13 века България“ обявява се-

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

Национален фонд „Култура“ – Програма „Дебюти“ (29 април 

2015 г.) 

Варненски младежки фестивал FunCity 2015 (30 април 2015 г.) 

Отворена покана за участие в конкурс „Капана – квартал на 

творческите индустрии” (30 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 реп-

родуктивно здраве на юноши (30 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 

1: Подобряване на системата за психично здраве на българс-

ките граждани (30 април 2015 г.) 

Всеобхватни политически рамки за продължаващо професио-

нално образование и обучение, Програма Еразъм+ (30 април 

2015 г.) 

Покана за представяне на предложения – Харта за висше об-

разование „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г. (30 април 2015 

г.) 

Конкурс по Програма за детско и младежко развитие „Дъга“ (1 

май 2015 г.) 

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта и орга-

низиране на събития, които НЕ са свързани с Европейската 

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

Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“, 

Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“ (18 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.) 

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 октомври 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/1xod7iz
http://bit.ly/1xod7iz
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http://bit.ly/19GKL8L
http://bit.ly/1bkVExu
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