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КАЛЕНДАР 

12 януари - Мчца Татяна, имен ден: Таня, Татияна, 

Татяна, Траяна 

13 януари - Професионален празник на работещите в 

областта на киното 

14  януари  - Банго Васил (Василица) 

Света Нина, имен ден: Адам, Калчо, Нина, Нино 

15 януари - Преп. Гавриил Лесновски. Свети Герасим 

17 януари - Празник на град Антоново 

Антоновден, имен ден: Андон, Антоан, Антоа-

нета, Антон, Антонина, Антония, Донка, Дон-

ко, Дончо, Тони 

18 януари - Международния ден на Снежния човек 

Атанасовден, имен ден: Атанас, Атанаска, 

Наска, Наско, Hасo, Hася, Тинка 
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Покана за кандидатстване за награди на „RegioStars 

2015“ 

Главна Дирекция „Регионална и градска политика“ на Евро-

пейската Комисия обяви покана за участие в конкурс за връч-

ване на годишните награди нана „RegioStars 2015“. Крайният 

срок за кандидатстване е 28 февруари 2015 г. Наградите са в 

четири категории: Интелигентен растеж, Устойчив растеж, 

Приобщаващ растеж и CITYSTAR: Преобразуване на градо-

вете за бъдещи предизвикателства.                    Вижте повече 

НОВИНИ ОТ НАСО 

МЕЖДУНАРОДНИ и НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Латвия пое председателството на Съвета на ЕС 

Равни възможности и социална защита ще бъдат основните 

приоритети на латвийското председателство на Съвета на 

ЕС, което стартира на 1 януари и ще продължи до юни 2015 

г. Качествени работни места и заетост на хората с уврежда-

ния и дълготрайно безработните, както и приобщаващ рас-

теж са други акценти в политиката по заетост на ЕС в рамки-

те на латвийското председателство на Съвета на ЕС.  

Вижте повече 
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Европейският съюз стартира Европейската година за 

развитие 2015 

На 9 януари 2015 г. на церемония в латвийската столица 

Рига председателят на Европейска комисия Жан-Клод Юн-

кер дава старт на Европейската година за развитие 2015. На 

събитието присъстваха Върховният представител на ЕС по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност 

Федерика Моргерини, комисарят по международното сътруд-

ничество и развитие Невен Мимица, както и комисарят по 

околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела. Евро-

пейската година на развитието ще бъде посветена на ин-

формирането и привличането на европейци от всички стра-

ни за каузата на борбата с бедността.                Вижте повече 

 

Министър Калфин обсъди социалното сътрудничество 

и визовия режим със САЩ 

Започване на преговори за подписване на двустранната 

Спогодба за социална сигурност между България и САЩ, 

облекчаване на визовия режим за българи и преговорите по 

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвести-

ции (ТПТИ) бяха сред темите, обсъдени между вицепремие-

ра и министър на труда и социалната политика Ивайло Кал-

фин и посланика на САЩ – Марси Рийс. По време на среща-

та на 6 януари т.г. министърът запозна посланика с актуал-

ните приоритети на министерството, свързани с предстоя-

щата пенсионна реформа, намаляване на младежката без-

работица и подобряване на мерките за социално включване.  

Вижте повече 

Българите в Германия вече имат право на минимално 

почасово заплащане 

Българите, работещи с легален трудов договор в Германия, 

вече имат право на минимално почасово заплащане от 1 

януари 2015 година, информира българското МТСП. Бундес-

тагът въведе Закон за определяне на общо минимално зап-

лащане, който фиксира минималното брутно почасово запла-

щане за работниците на 8,5 евро. Това съобщиха от Държав-

на дирекция „Финанси“-Район Запад във връзка с немско-

българския междудържавен договор относно борбата с тран-

сграничната нелегална работа и незаконната заетост.  

Вижте повече 

Официално стартира Данъчна кампания 2015 г. 

От 5 януари официално стартира данъчна кампания 2015 г. 

Декларации за обявяване на доходите, получени през мина-

лата година, вече могат да се изтеглят, става ясно от провер-

ка на сайта на НАП. Промени тази кампания има в правилата 

за ползване на 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по 

годишната данъчна декларация. Тя вече се полага само на 

тези, които подадат декларацията си и платят целия размер 

на дължимия данък до 31 март само по електронен път. Въз-

можностите за деклариране онлайн са две.        Вижте повече 

 

Министър Калфин се срещна с представители на НСИХУ 

„Екипът на Министерство на труда и социалната политика 

поема ангажимент за отворен диалог и конструктивен дебат 

относно актуалните проблеми на хората с увреждания“. С 

тези думи министърът на труда и социалната политика Ивай-

ло Калфин, заедно със заместник-министър Лазар Лазаров, 

посрещна в МТСП представители на Националния съвет за 

интеграция на хора с увреждания. Те обсъдиха преустанове-

ното от началото на годината отпускане на социална пенсия 

за инвалидност като втора пенсия в размер на 25 на сто от 

социалната пенсия за инвалидност.                    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1464-2015-development
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1456-2015-01-09-07-57-29
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1458-2015-01-09-08-04-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1469-2015tax
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1479-2015-01-09-16-33-25
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Тримесечният преглед на ЕС показва слабо, но стабилно 

нарастване на заетостта 

Икономическото възстановяване в ЕС, което започна през 

пролетта на 2013 г., все още е слабо и неотдавнашните прог-

нози за БВП в ЕС бяха понижени.Въпреки слабата макроико-

номическа конюнктура обаче според последния тримесечен 

преглед на трудовата заетост и социалното положение се 

наблюдава малко, но стабилно нарастване на заетостта в ЕС 

от средата на 2013 г. насам. Заетостта се е увеличила в мно-

зинството от страните в ЕС, включително в страни с много 

високо равнище на безработицата, като Гърция, Испания и 

Португалия. Тя също така е нараснала в повечето сектори, 

като се е повишила значително в сектора на услугите.  

Вижте повече 

Кабинетът планира да договори над 8 млрд. лева от евро-

фондовете за една година 

След нулевата 2014 г. правителството си е поставило свръ-

хамбициозна цел – да договори над половината от целия ре-

сурс по структурните и кохезионния фонд от настоящия 5-

годишен програмен период само за година. Това са над 8 

млрд. лв., които ще бъдат инвестирани в образование, биз-

нес, регионално развитие, транспорт и за намаляване на без-

работицата, показват публикуваните Индикативни годишни 

работни програми (ИГРП). Безвъзмездната помощ от струк-

турните и кохезионния фонд за периода 2014 – 2020 г. е 14.5 

млрд. лв. Договарянето на 8.3 млрд. лв. от тях се равнява на 

реално усвоените европари от структурните и кохезионния 

фонд за периода от 2007 до 2014 г.                      Вижте повече 

 

2015: До 2 май работим за държавата 

През настоящата 2015 г. ще работим до 2-ри май за да си 

платим данъците към държавата. Образно казано това е де-

нят, в който гражданите спират да работят за правителството 

и започват да работят за себе си. Датата е фигуративна, като 

показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко 

изработено бъде моментално изземвано – ние я наричаме 

ден на свобода от правителството, а по-света е известна 

като Tax Freedom Day. През 2014 г. бюджетът на държавата 

беше сериозно изпуснат, което означава, че всичко, което 

държавата изземва от гражданите, съвсем не достига за да 

бъдат покрити държавните харчове.                    Вижте повече 

Тенденция: Родените след 1980 г. никога няма да имат 

сигурна работа 

Пазарът на труда става все по-конкурентен, не само в Бълга-

рия, но и в световен мащаб. Основната причина не са загубе-

ните работни места по време на финансовите и икономичес-

ки кризи, а технологичните промени и демографските проце-

си. Благодарение на новите технологии свободните работни 

места на пазара намаляват и все повече от тях са в сектора 

на услугите. А в него по принцип сигурността на трудовите 

позиции е по-малка. Проблемите на възстановяването от 

кризите пък правят бизнеса и инвестициите по-неустойчиви. 

Така за работниците има все по-малко сигурност и този фе-

номен ще се задълбочава.                                    Вижте повече 

2 милиона българи ще плащат вече по-високи осигуров-

ки 

Около 2 млн. българи ще плащат по-високи осигуровки през 

тази година, въпреки че осигурителната тежест не се увели-

чава директно. Това прави над 65 % от работещите. За първи 

път от много години минималните осигурителни прагове са 

увеличени в почти всички икономически сектори, тъй като 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1463-2015-01-09-11-58-18
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1475-8
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1486-2015-2
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1489-1980
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Рекорден брой сигнали за деца в риск са получени през 

декември 2014 

Общо 1828 обаждания са получени на безплатната национал-

на телефонна линия за деца на Държавната агенция за закри-

ла на детето 116 111 в периода 24 декември – 1 януари, най-

много са те на 29 декември, а най-малко - на 25 декември. 

Рекорден брой сигнали за дете в риск – 54, са получени само 

за един месец – декември 2014 година. 15 от тях са постъпили 

през празничните дни /13 - между 24 и 31 декември, и 2 на 01 

януари/. В сравнение със същия период на миналата година 

увеличението е двойно, тогава в празничните декемврийски 

дни са постъпили 8 сигнала за дете в риск.           Вижте повече 

Нови четири специализирани институции за деца са закри-

ти в началото на 2015 г. 

С административни актове на изпълнителния директор на 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) от 1 януари 2015 г. 

са закрити четири специализирани институции за деца - Дом 

за деца с умствена изостаналост в Търговище, Дом за деца с 

умствена изостаналост в Кермен, област Сливен, Дом за деца 

с физически увреждания в Луковит, Дом за деца, лишени от 

родителска грижа в с. Борован, област Враца. За всички деца 

и младежи от тези институции бяха изпълнени активни мерки 

и дейности по закрила на детето и регламентирани стъпки за 

тяхното деинституционализиране.                         Вижте повече 

Стартира гражданска платформа „Гласът ни” 

«Гласът ни» е част от инициативата ни за активизиране на 

хората да дават предложения и коментират промените в зако-

ните, касаещи гражданските организации. Основна кауза на 

платформата е да срещне и обедини единомислещи, социал-

но отговорни хора със силна гражданска позиция по важни и 

актуални за гражданския сектор въпроси. «Гласът ни» е място 

държавата наложи административен ръст там, където рабо-

тодатели и синдикати не постигнаха споразумение. Повече 

ще плащат и хората, които се осигуряват върху максималния 

осигурителен доход, както и земеделци и тютюнопроизводи-

тели, за които се вдига минималната осигуровка. Приходите 

за НОИ и НЗОК ще са за около 80 млн. лева месечно.  

Вижте повече 

Новото облекчение при пенсиониране отлага обезщете-

нието 

Обезщетението, което работодателят изплаща при пенсио-

ниране на служителите си в рамките на няколко заплати, се 

дава единствено при напускане на работното място. Това 

уточнение направиха от инспекцията по труда по повод за-

питвания на фирми и работници. Причината е, че от 1 януари 

човек може да се пенсионира, без да напуска работа. Преди 

това беше необходимо да напусне, дори и само за един ден. 

Ако се възползва от новия облекчен ред, служителят ще мо-

же да получи обезщетението, когато реално напусне работа. 

Няма значение дали това ще стане по негово желание или 

при уволнение.                                                       Вижте повече 

Особености на електронния болничен лист 

Широко рекламираното облекчение, според което от 1 януа-

ри лекарите подават по електронен път болничните листове 

в НОИ, се оказа недостатъчно обяснено. Работодателите ще 

продължават да носят на ръка в осигурителния институт куп 

други документи, които съпътстват болничните. Тази бюрок-

рация ще остане в сила поне още една година, установи про-

верка. Има и изрично изискване една от декларациите да се 

подаде на електронен носител, а останалите документи - на 

хартия. От началото на годината лекарите подават болнич-

ните чрез специален софтуер. Но освен това издават и хар-

тиено копие, което пациентът носи на шефа си.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1459-dazd-signali
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1460-closed-asp
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1476-2mln
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1487-2015-01-09-18-09-42
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1488-2015-01-09-18-12-01
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за хора, които вярват, че гражданите имат съществена роля в 

процеса на взимане на решения и са готови да участват в 

него. Платформата има амбициозната задача да обединява 

мнения и конструктивни предложения за ключови промени в 

гражданската среда и да ги отнася към взимащите решения, 

като се застъпва за пряко участие в бъдещите законодателни 

инициативи.                                                             Вижте повече 

Мултисензорна зала отвори врати в ДМСГД - Добрич 

Нова мултисензорна зала отвори врати в Дома за медико 

социални грижи за деца /ДМСГД/ в Добрич, съобщи за Дарик 

директорът на заведението д-р Снежана Александрова. Това 

е зала за сензорна стимулация на деца с проблемно поведе-

ние от аутистичния спектър, на увредени деца, които трудно 

комуникират и трудно обработват информацията от околната 

среда. „Мултисензорната среда в залата създава много реа-

листична звукова, видео картина, едновременно с това пред-

лага сензитивна, цветова, звукова, вибрационна, тактилна 

стимулация и ароматерапия” – обясни д-р Александрова. 

Залата е изградена с помощта на спонсори и дарители – фи-

зически лица и фирми и е на стойност около 5 000 лв.  

Вижте повече 

 

Първа копка на младежки център в Пловдив 

Първият голям проект от новата година в Пловдив стартира 

на 5 януари с първа копка на младежки център до Гребната 

база. "Проектът за тази изцяло нова сграда, който бе разра-

ботен от Община Пловдив, е един от четирите одобрени в 

страната сред 28 подадени предложения", припомни кметът 

Иван Тотев. Заедно със зам.-кмета по спорт и младежки дей-

ности Петър Зехтински и кмета на район "Централен" Георги 

Титюков той даде старт на строителството на обекта, финан-

сиран с над 1 147 000 евро по Финансовия механизъм на Ев-

ропейското икономическо пространство 2009-2014.  

Вижте повече 

Бургас ще кандидатства за държавно финансиране на пет-

те ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 

Община Бургас ще кандидатства за държавно финансиране на 

петте центъра от семеен тип за деца и младежи с увреждания. 

Това каза на пресконференция на 9 януари 2015 г. Мая Казан-

джиева, директор „Социални дейности, здравеопазване и 

спорт” в община Бургас и ръководител на проекта „Живот в 

семейна среда - нова възможност за деца и младежи с увреж-

дания”, предаде репортер на Радио „Фокус” – Бургас. С реше-

ние на Общинския съвет-Бургас общината ще кандидатства 

пред Министерството на труда и социалната политика и Ми-

нистерството на финансите чрез Агенция „Социално подпома-

гане”, след приключване на дейностите по проекта, петте цен-

търа да получат финансиране като държавна делегирана дей-

ност.                                                                            Вижте повече 

В Русе се подготвя разкриването на два общностни центъ-

ра 

Основен приоритет на Община Русе е усъвършенстване на 

образователните условия за качествено образование, квали-

фикацията на педагогическите специалисти за взаимодействие 

в мултиетническа образователна система. В тази връзка вед-

нъж месечно екип от Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства (КСУДС) - Русе организира и фасилитира срещи с 

представители на образователната сфера – учители, психоло-

зи и педагогически съветници. Тази Ресурсна група осъществя-

ва важна връзка между социалните услуги и образованието. 

Обсъждат се важни за участниците въпроси и се обменя опит. 

Дискусиите и обученията предоставят на участниците в Ресур-

сната група поглед върху съвременните идеи, свързани с обра-

зованието и възпитанието на децата.                     Вижте повече 

Младежи от пет държави реализират социална кампания 

във Велико Търново 

Социална кампания, посветена на повишаване информира-

ността по въпросите, касаещи равенството на половете се про-

веде в централната част на Велико Търново на 8-ми януари 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1461-2015-01-09-11-28-01
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1466-2015-01-09-12-10-28
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1467-2015-01-09-12-16-14
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1470-2015-01-09-12-40-52
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1473-2015-01-09-12-50-46
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2015 г. В рамките на провеждания от 2 до 9-ти януари 2015г. 

семинар „Gender Training Seminar for Youth Workers“, органи-

зиран от Сдружение „ГЛОУ“ и финансиран по програма Ера-

зъм +, участници от пет държави дискутираха актуални ас-

пекти на темата „равенство на половете” - стереотипи, зако-

ни, младежки програми, социални реформи и др. В два от 

модулите на семинара участниците интервюираха жителите 

на Велико Търново, за да добият представа за тяхната ин-

формираност и мнение за степента на полова равнопоставе-

ност в страната.                                                      Вижте повече 

С 20 места се увеличава капацитетът на приюта за без-

домници в Пловдив 

С 20 места се увеличава капацитетът на приюта за бездом-

ници в Пловдив. Това каза за Радио „Фокус” – Пловдив Надя 

Танева, директор на Социално подпомагане в Пловдив. Уве-

личението ще бъде финансирано от общината. Това е било 

решено на 9 януари след поредната среща на институциите 

по проблема с чакащите за настаняване бездомници. Без-

домниците ще бъдат настанени в съседната на приюта сгра-

да, на ул. „Радко Димитриев”, която се ползва от други соци-

ални услуги, каза Танева. Там има достатъчна леглова база, 

която ще се ползва два месеца, считано от днес. Това не 

означава, че ще бъдат закривани социални услуги, уточни тя.  

Вижте повече 

Топъл обяд за нуждаещи се хора в община Костенец 

Община Костенец започна да осигурява топъл обяд за нуж-

даещи се хора в общината. Проектът „Обществена трапеза-

рия” е социална услуга, която Община Костенец реализира 

чрез фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и 

социалната политика в продължение на вече шест години. 

Потребители на социалната услуга са 60 лица от различни 

населени места на територията на общината от следните 

целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане, по 

реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане.                        Вижте повече 

Община Борован стартира 2015 г. с нови работни места за 

младежи и „Обществена трапезария“ 

Община Борован започна новата година с разкриването на 

работни места за младежи назначени по програма „Старт на 

кариерата „ и одобрение от МТСП – Министерство на труда и 

социалната политика за продължаване на дейността на Об-

ществена трапезария в Борован. За поредна година Община 

Борован, дава шанс за старт в кариерата на завършили свое-

то висше образование младежи без стаж в професията. През 

2015 година 3 – ма младежи са назначени на трудов договор 

с продължителност 9 месеца и с основна месечна заплата от 

400 лева, като средствата за заплатите са осигурени от Аген-

ция по заетостта и програмата „Старт на кариерата“.                                                                        

Вижте повече 

Шивашко ателие за млади хора от уязвими групи отваря 

врати в Пловдив 

Социално предприятие -шивашко ателие за обучение и рабо-

та на млади хора от уязвими социални групи предстои да от-

вори врати в Пловдив в края на януари . То се създава от 

Национален алианс за работа с доброволци, като част от 

стратегията на организацията за подкрепа и развитие на со-

циалното предприемачество в България. Целта е млади хора 

с нисък социален статус от уязвими групи да получат шанс за 

обучение и реализация на трудовия пазар чрез придобиване 

на професионални и трудови-социални умения. Вижте повече 

Кметът на София Йорданка Фандъкова проведе среща с 

Българската параолимпийска асоциация 

Сътрудничество за развитие на спортни събития за хора с 

увреждания – това обсъдиха на среща на 9 януари 2015 г. 

кметът на София Йорданка Фандъкова и представители на 

Българската Параолимпийска Асоциация (БПА). На срещата 

присъстваха лекоатлетката Стела Енева, обявена за най-

добър спортист с увреждания на България за 2014 година, 

председателят на Управителния съвет на БПА и др.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1474-2015-01-09-12-53-12
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1477-plovdiv-20
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1478-2015-01-09-16-20-01
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1480-borovan
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1484-2015-01-09-17-10-50
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1485-2015-01-09-17-19-53
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Община Кюстендил търси социален терапевт за ЦНСТ за 

деца с увреждания 

Конкурс за социален терапевт ще проведе община Кюстен-

дил.Той ще бъде назначен на работа в Центъра за настаня-

ване от семеен тип за деца с увреждания. Изискванията за 

длъжността са минимално образование - средно. Професио-

нален опит- не се изисква, но професионалният опит е пре-

димство. Социалният терапевт ще осигурява денонощна 24 

часова грижа, като работи на смени. Ще отговаря за опазва-

не живота и здравето на децата и младежите в услугата. 

Основните функции са свързани с ежедневните грижи за 

децата и младежите.                                             Вижте повече 

Започва конкурс за избор на персонал по проект на Об-

щина Казанлък 

Започва конкурс за избор на социални асистенти, социални 

терапевти – хигиенисти и работник – техническа поддръжка 

в социалните услуги, които ще се предоставят по проекта на 

Община Казанлък „Разкриване на резидентен тип социални 

услуги в град Казанлък“. Това съобщиха от пресцентъра на 

Община Казанлък. Проектът е финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфи-

нансирана от Европейския социален фонд. Изпълнението на 

проекта е част от прилагането на националната политика за 

извеждане на децата/младежите, в това число такива с ув-

реждания, настанени в специализирани институции за деца. 

Услугите свързани с проекта са нови и целят замяна на инс-

титуционалната грижа с такава близка до семейната среда в 

общността.                                                             Вижте повече 

Община Криводол набира доброволци 

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 

от Наредба за реда за създаване и организиране на дей-

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

ността на доброволните формирования Община Криводол 

набира доброволци за участие в предотвратяване или овла-

дяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстра-

няване на последствията от тях. Кандидати могат да бъдат 

всички дееспособни лица, навършили 18 години, независимо 

от трудовото или служебно правоотношение, физически и 

психически здрави, неосъждани за умишлени престъпления 

от общ характер, с умения за работа в екип, способни да пое-

мат отговорност.                                                     Вижте повече 

Община Пещера търси социален работник за услугата 

"Приемна грижа" 

Община Пещера в качеството си на партньор на Агенция за 

социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по 

проект „И аз имам семейство” по процедура за директно пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, 

бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор 

на социален работник – 1бр., предоставящ услугата 

„Приемна грижа” в Община Пещера. Документите следва да 

се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /

валидна е датата на получаване/ в община Пещера, за про-

ект ”И аз имам семейство” в срок до  19.01.2015 г.  включи-

телно – 17.30 часа.                                                 Вижте повече 

Конкурс „Вино и Любов“ 

НЧ „Светлина – 1941″, гр. Генерал Тошево, обявява конкурс за 

стихотворение и проза на тема „Любов и вино..Вино и любов“. 

Всеки, желаещ да участва в конкурса, трябва да е навършил 

18 години и да представи една своя творба в три екземпляра, 

като обемът й не бива да надхвърля една страница. На нея 

трябва да са посочени трите имена на автора, както и данни 

за кореспонденция. Творби ще се приемат до 11 февруари 

(сряда).                                                                     Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1465-2015-01-09-12-06-56
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1472-2015-01-09-12-49-19
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1481-2015-01-09-16-56-27
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1483-2015-01-09-17-05-48
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1482-2015-01-09-16-59-34


ДОКУМЕНТИ и ПРОМЕНИ 

Промени в Закона за ДДС – урежда се освобождаването на 

юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, 

вписани в Централния регистър, от задължението да подават 

декларации за получени и предоставени дарения 

 

Проект на ПМС за изм. и доп. на ПМС № 121/2012 г. за опре-

деляне на субсидията за издръжка на обучението в дър-

жавните висши училища в зависимост от комплексна оцен-

ка за качеството на обучението и съответствието му с пот-

ребностите на пазара на труда 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начи-

на и реда за подаване и съхранение на данни от работо-

дателите, осигурителите за осигурените при тях лица, 

както и от самоосигуряващите се лица 

 

Регламент на ЕС относно взаимното признаване на мерки за 

осигуряване на защита по граждански дела 

 

Директива относно Европейската заповед за осигуряване на 

защита  

 

Доклад от Агенцията на ЕС за основните права (FRA): Жерт-

ви на престъпления в ЕС: степен и същност на подкрепа 
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ИНТЕРВЮ 

Мина Владимирова: Няма върнати от кризисни-

те центрове в София 

Мина Владимирова, директор на Дирекция „Социални дей-

ности” към Столична община, представя работата и спе-

цификите на социалните услуги в кризисните центрове 

за настаняване в столицата, както и практиката на 

Столична община с доброволци. 

 

Албена Алексиева: Обучение и подготовката на 

куче водач е около 15 000 лв 

Кампанията "Куче от станиол" стартира официално на 9 

януари 2015 г. от 18:30 часа в Националната природо-

математическа гимназия „Акад. Любомир Чака-

лов” (НПМГ). Идеята на кампанията е на обществени мес-

та като училища, университети, библиотеки и т.н. да се 

поставят специални кутии, в които хората да изхвърлят 

опаковки от станиол. 15 000 лева са необходими за двуго-

дишното обучение на едно куче водач. Сумата се равнява 

на 7 000 кг алуминии, които могат да се съберат от ста-

ниоли. Инициативата ще се проведе съвместно с фонда-

ция „Очи на четири лапи“, която е сред членовете на На-

ционален алианс за социална отговорност.  

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1462-2015-01-09-11-28-53
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1550
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1549
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:bg:PDF
http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/directive_2011_99_on_epo_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/directive_2011_99_on_epo_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1471-2015-01-09-12-46-58
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1471-2015-01-09-12-46-58
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1468-15-000
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1468-15-000
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ПРЕДСТОЯЩО 

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.  

Благоевград, Областен информационен център - Бла-

гоевград ще даде пресконференция пред регионални и 

национални медии 

15 - 16 януари - Пловдив, Обучение „Подготовка на 

общинските бюджети 2015“ 

16 януари – Ябланица, Областен управител на област Ловеч 

организира изнесена приемна 

Карлово, Общински съвет Карлово чества 137 години 

Първи градски съвет 

22 – 23 януари – София, Обучение на НСОРБ „Годишно сче-

товодно и данъчно приключване в бюджетните организации. 

Данъчно третиране на доставки по договори, сключени по 

Закона за водите и Закона за концесиите по смисъла на 

ЗДДС“ 

24 януари – Етрополе, Етрополска литературно-музикална 

зима 

 

Изпращайте Вашите събития през 2015 г. за включва-

не в раздел ПРЕДСТОЯЩО на nasoki@naso.bg 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

14 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 конфе-

ренция, заседание на Борда и Генерална асамблея на EA-

SPD. 

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

тивна социална отговорност 

ТАЗИ СЕДМИЦА ДА ПОЧЕРПЯТ! 

На 14 януари — Борислава Гицова, специалист Со-

циални услуги и координатор за членове на НАСО от 

Западна България, отбелязва своя Х-рожден ден. Це-

лият екип на НАСО й пожелава много крепко здраве, 

успех в работата и щастие в живота! 

На 18 януари Атанаска Бонева, представител на 

НАСО за Ямбол и директор на КСУ-Ямбол, празнува 

своя имен ден! Според поверието на Атанасовден 

зимата си отива. Така и ние й пожелаваме труднос-

тите да останат зад гърба й и да се радва на много 

нови постижения! 

http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/323-2014-12-08-12-28-11
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/323-2014-12-08-12-28-11
http://bit.ly/1C8bLco
http://bit.ly/1C8bLco
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7493
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7493
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/01/15
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/01/15
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/01/15
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/323-2014-12-08-12-28-11
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/323-2014-12-08-12-28-11
http://new.yablanitsa.org/main.php
http://new.yablanitsa.org/main.php
http://www.karlovo.bg/index.php/icalrepeat.detail/2015/01/16/167/-/137-godini-parvi-gradski-savet
http://www.karlovo.bg/index.php/icalrepeat.detail/2015/01/16/167/-/137-godini-parvi-gradski-savet
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/343-2015-01-08-14-16-00
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/343-2015-01-08-14-16-00
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/343-2015-01-08-14-16-00
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/343-2015-01-08-14-16-00
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/343-2015-01-08-14-16-00
http://etropolebg.com/etropole/index.php/etropole-novini
http://etropolebg.com/etropole/index.php/etropole-novini
http://naso.bg/component/icagenda/230-12-01-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/230-12-01-2015?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
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/233-7-9-05-2015-easpd?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/233-7-9-05-2015-easpd?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/234-17-18-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/234-17-18-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/235-21-24-10-2015-easpd?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/235-21-24-10-2015-easpd?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/235-21-24-10-2015-easpd?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/236-29-30-10-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/236-29-30-10-2015?Itemid=383
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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 

кандидатстване) 

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.) 

Община Варна, Фонд "Култура" (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.) 

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/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1xzzXQr
http://bit.ly/1Cp15ag
http://bit.ly/1Cp15ag
http://bit.ly/1xzzXQr
http://bit.ly/1yn4JiI
http://bit.ly/1yn4JiI
http://bit.ly/1xd1OH7
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1w2WUbY
http://bit.ly/1w2WUbY
http://bit.ly/1A9Y5Nb
http://bit.ly/1A9Y5Nb
http://bit.ly/1Ao0Bx4
http://bit.ly/1Ao0Bx4
http://bit.ly/1Dv7dxs
http://bit.ly/1BvKIEh
http://bit.ly/1vZAHQT
http://bit.ly/1Ibog5n
http://bit.ly/1Ibog5n
http://bit.ly/1yn3m3l
http://bit.ly/1yn3m3l
http://bit.ly/17aIkcO
http://bit.ly/17aIkcO
http://bit.ly/1Djt87K
http://bit.ly/1Djt87K
http://bit.ly/1A04DhV

