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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 
ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 

„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ И 
КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ 

ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА 

11-13 ЮНИ 2014 г. 

 

Министерството на труда и социалната политика, На-
ционалното сдружение на общините в Република Бъл-
гария, Европейската асоциация на доставчиците на 
услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Национален 
алианс за социална отговорност /НАСО/ организират 
Девети национален форум на доставчиците на социал-
ни услуги.  

Срок за регистрация: 23 май 2014 г. 

 

Вижте: Програма и Регистрационен формуляр 

 

За допълнителна информация, справки и регистра-
ция: 

Организационни въпроси:                  Финансови въпроси:  

Павлин Танев - 0884 688 466             Калинка Павлова  

Радосвета Иванова - 0884 688 414    0884 688 443;  

                                                               052/ 830 169 

 КАЛЕНДАР 

19 май - Световен ден за борба с хепатита  

Празник на град Джебел 

20 май - Международен ден на метрологията 

Европейски ден на морето  

21 май - Световен ден за културно развитие 

Празник на град Пазарджик,град Костандово, град 

Елена и на селата Белотинци и Ясна поляна 

Свети равноапостоли Константин и царица Елена, 

именници: Елена, Елеонора, Константин, Константи-

на, Костадин, Костадина, Костадинка 

22 май - Международен ден за биологично разнообра-

зие 

23 май - Световен ден на кръводарителя 

Световен ден за защита на морските костенурки 

Празник на Националната разузнавателна служба  

Празник на селата Мокреш и Долна Вереница 

24 май - Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

Празник на народните читалища  

Ден на българската журналистика  

Празник на Тракийския университет  

Празник на Балчик, Благоевград, Велики Преслав, Дев-

ня, Долни Чифлик, Кубрат, Тополовград, Чепеларе, 

Маджарово, Сливница и на селата Александрово, Ас-

парухово, Винище, Горна Ковачица, Долна Рикса, Дол-

но Линево, Дондуково, Еловица, Септемврийци, Нова 

Шипка, Бабук, Сеноклас 

25 май - Ден на безследно изчезналите деца 

 

НАСО поздравява  

всички с настъпващите празници! 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Международен семинар по нови услуги за заетост във 

Варна 

На 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе 

семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и 

услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семина-

рът се организира от Агенция за социално развитие „Вижън”, 

която е сред учредителите на НАСО, в партньорство с 

EASPD и Община Варна. Водещи лектори бяха г-н Люк Зел-

дерло, генерален секретар на EASPD, членовете на борда на 

EASPD - г-жа Бернадет Грозио, генерален мениджър на 

Centre de la Gabrielle, Франция и г-н Джим Кроу, директор на 

Learning Disabilities, Уелс. Модератор и водещ на семинара 

бе г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс 
за социална отговорност.                                      Вижте повече 

 

Регионална среща с международно участие на доставчи-

ците на социални услуги в Бургас 

На 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бур-

гас, се проведе регионална среща с международно участие 

на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна 

България. Срещата се организира от Национален алианс за 

социална отговорност, в партньорство с EASPD и Община 

Бургас. Лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар 

на EASPD, членовете на борда на EASPD - г-жа Бернадет 

Грозио, генерален мениджър на Centre de la Gabrielle, Фран-

ция и г-н Джим Кроу, директор на Learning Disabilities, Уелс. 

Модератор и водещ на семинара бе г-н Георги Георгиев, 

председател на Национален алианс за социална отговор-

ност. Обединяваща тема на семинара бе „Партньорство за 

по-добър живот”, като събитието е част от дейностите по про-

ект на НАСО със същото име.                              Вижте повече 

Публична дискусия за младежката безработица с участие-

то на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване Ласло Андор 

Социалните предизвикателства пред Европейския съюз, тру-

довия пазар, заетостта и социалната политика обсъдиха 

председателят на парламента Михаил Миков и еврокомиса-

рят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобща-

ване Ласло Андор. Двамата се срещнаха на 12 май 2014 г. 

преди началото на проведената в Народното събрание пуб-

лична дискусия за младежката безработица, организирана от 

парламентарните комисии по труда и социалната политика и 

по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. 

Комисар Андор изрази задоволство от поредната възможност 
да е в България, за да бъдат обсъдени актуалните проблеми 

на страната в контекста на европейския дневен ред. Според 

него младежката заетост е сред основните ангажименти и 

отговорности на политиците.                                 Вижте повече 
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Първи мониторинг на ЕС за социалните процеси 

Докато Европейската комисия се подготвя да представи пър-

вите си препоръки в социалната политика, в рамките на ук-

репване координирането на Европейския семестър за иконо-

мическата политика, се появяват все повече въпроси около 

целта на този процес, а критиците му го определят като 

„комуникационно упражнение”. Както бе съобщено миналия 

октомври, изпълнителният орган на Европейския съюз ще 

публикува до края на месеца своята оценка по пет „ключови 

социални индикатора”, заедно със своите обичайни макрои-

кономически препоръки. Бедност, неравенство, приходи на 

домакинство, ниво на заетостта и младежка безработица – 

всички те ще попаднат под критична проверка като част от 
мониторинга на социалните процеси.                  Вижте повече 

Орешарски: По-ясна визия за пенсионната реформа – 

наесен 

С еврокомисар Андор обсъдихме въпроси, свързани със 

структурната безработица, с плановете за нашата пенсионна 

реформа и хода й занапред. Това заяви премиерът Пламен 

Орешарски в Министерския съвет след среща с европейския 

комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаване 

Ласло Андор, предаде БГНЕС. В момента пенсионната ре-

форма се ревизира и актуализира. На този етап вървят ин-

тензивни обсъждания със социалните партньори, така че 

тази есен да имаме по-ясна визия за реформата и да вървим 

в тази посока следващата година, допълни премиерът. Спо-

ред него европейският комисар по заетостта е един от най-

важните, доколкото работата му засяга работни места и со-

циални политики.                                                    Вижте повече 

По схема „Ново работно място” на ОП РЧР са сключени 

договори за близо 18 млн. лева 

По схема „Ново работно място” на ОП РЧР са сключени 119 

договора за близо 18 млн. лева, съобщи на 12 май 2014г. 

заместник-министърът на труда и социалната политика Роси-

ца Янкова. Тя и европейският комисар по заетостта, социал-

ните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор посе-

тиха фирмата за мобилни комуникации „Глобъл Нет Солю-

шънс” ЕООД, изпълняваща проект по схемата. „С реализация-

та на „Ново работно място” 2314 безработни младежи до 29-

годишна възраст са включени в обучения за придобиване или 

повишаване на професионалната квалификация и в обучения 

по ключови компетенции”, посочи заместник-министър Янкова. 

Тя допълни, че в заетост след проведените курсове са вклю-

чени 2104 младежи.                                                 Вижте повече 

По-добрите условия на труд водят до по-висока произво-

дителност на труда 

По-добрите условия на труд водят до по-висока производител-

ност на труда и по-малко загубени работни дни в следствие на 

трудов травматизъм и професионални заболявания, подчерта 
заместник-министърът на труда и социалната политика Свет-

лана Дянкова по време на заключителната пресконферецния 

по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа”, 

която се проведе на 13 май 2014 г. Във форума участваха из-

пълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда” 

Румяна Михайлова и Юлия Флинтроп, представител на Евро-

пейската агенция за безопасност и здраве при работа и част 

от проекта OiRA. „С реализацията на проект „Превенция за 

безопасност и здраве при работа” правителството прави нова 

крачка към постигане на една от големите си цели - подпома-

гане на българския бизнес в повишаването на неговата конку-

рентноспособност”, заяви заместник-министър Дянкова.  

Вижте повече 

Заместник-министър Росица Янкова и еврокомисар Ласло 

Андор откриха изложение„Младежта в движение“ 

На 13 май 2014 г. заместник-министърът на труда и социална-

та политика Росица Янкова и еврокомисарят по заетостта, 

социалните въпроси и приобщаване Ласло Андор откриха на 

площад „Батенберг” изложението „Младежта в движение“. 

„Младежта в движение“ е широкообхватен пакет от инициати-

ви за образование и заетост за младите хора в Европа, част 

от стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ рас-

теж „Европа 2020“. От началото на годината над 15 000 млади 
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хора намериха работа в реалната икономика чрез европейс-

ката инициатива „Гаранция за младежта”, отчете заместник-

министър Янкова. Осигурена е субсидирана заетост и обуче-

ние на 6 400 младежи, а на 22 000 са изготвени индивидуал-

ни планове от експерти на Агенцията по заетостта.  

Вижте повече 

Всеки 7-ми българин се е възползвал от възможностите 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си” 

Всеки 7-ми българин се е възползвал от възможностите на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си” (ОПРЧР) по реализираните над 4 000 проекта. Това каза 

заместник министър-председателят и министър на правосъ-
дието Зинаида Златанова в Националната библиотека „Св. 

Св. Кирил и Методий”. Заедно със заместник-министъра на 

труда и социалната политика Росица Янкова и еврокомисаря 

по заетостта, социалните въпроси и приобщаване Ласло Ан-

дор, тя откри Годишното информационно събитие на опера-

тивната програма за 2014 г., което се проведе на 13 май. Та-

зи година кампанията е под мотото „Европа ми даде шанс“. 

През 2013 г. 62 000 заети лица са включени в обучения за 

професионална квалификация и ключови компетенции, съоб-

щи заместник-министър Янкова. Средствата, използвани по 

програмата, позволиха през изминалата година 5 478 лица да 

бъдат включени в заетост след обучение, 52 883 лица да по-

лучат посреднически услуги за намиране на работа, а 17 252 

души да започнат работа в резултат на тези услуги.  

Вижте повече 

Национална програма „Сигурност“ осигурява 5 000 работ-

ни места за опазване на обществения ред 

Националната програма „Сигурност“ осигурява 5 000 работни 

места в дейности по опазване на обществения ред на терито-

рията на страната за срок от осем месеца. Това стана ясно 

на 15.05.2014 г., по време на официалното стартиране на 

програмата в Област Ямбол, обявено от областния управи-

тел на Ямбол Николай Пенев и заместник-министрите на тру-

да и социалната политика и на вътрешните работи Росица 

Янкова и Васил Маринов. От днес се сключват трудовите дого-

вори с първите безработни от Област Ямбол, които ще бъдат 

наети по програмата, като до средата на месец юни ще бъдат 

назначени всички 180 лица. Целта на програмата е осигурява-

не на заетост и трудови доходи на безработни лица, подобря-

ване на сигурността и опазване на обществения ред в общини 

с висока безработица и високо ниво на битова престъпност.  

Вижте повече 

Агенцията по заетостта подкрепи благотворителната ини-

циатива „Бизнес и образование – ръка за ръка” 

Първите Годишни бизнес награди на ВИЗА клуб и партньори 

за 2013 г. „Бизнес и образование – ръка за ръка” се проведоха 
на 14 май 2014 г. в Кемпински хотел Зографски със съдействи-

ето на Агенцията по заетостта (АЗ) и нейния Изпълнителен 

директор Асен Ангелов. Номинираните компании се състезава-

ха в два основни раздела – „Инвестиции и бизнес”и 

„Образование и човешки ресурси”. Конкурсът на ВИЗА Клуб 

постави началото на благотворителната програма „Бизнес и 

образование – ръка за ръка”, чрез която ще се подкрепят пър-

вите трима с най-висок успех кандидат-студенти, лишени от 

родителска грижа, които кандидатстват във Висшето училище 

по застраховане и финанси (ВУЗФ). Чрез програмата ще се 

осигури четиригодишна стипендия за образование и обучение 

във ВУЗФ.                                                                  Вижте повече 

Превенция на професионалните заболявания и трудовите 

злополуки в одобрена от правителството Национална 

програма по безопасност и здраве 

Правителството прие Националната програма за 2014 г. по 

безопасност и здраве при работа. В документа са залегнали 

законодателни, организационно-технически, здравни и други 

превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на 

работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при 

работа и качество на живот като се отчитат промените на ра-

ботното място и възникването на нови професионални риско-

ве. Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване 

на степента на професионалните рискове и повишаване на 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/497-andor-mladej�
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защита на работещите, на размера на загубеното работно 

време в резултат на отсъствие от работа поради временна 

нетрудоспособност, на броя на лицата, напускащи предприя-

тията поради лоша работна среда или преждевременно пен-

сиониране и неработоспособност и др.               Вижте повече 

Военноинвалидите и военно-пострадалите получават 

допълнителни социални придобивки 

Правителството предлага на Народното събрание да приеме 

промени в Закона за военноинвалидите и военно-

пострадалите. Измененията са насочени към създаване на 

допълнителни условия за подобряване качеството на живот 

на тази категория български граждани, за осигуряване на 

равни възможности и за пълноценно и активно участие във 
всички сфери на обществения живот. С предложените проме-

ни национално представителните организации на военноин-

валидите и на военнопострадалите получават право да им 

бъде оказвана финансова или материална помощ от минис-

търа на отбраната или да им бъдат предоставяни помещения 

във военни клубове и други стопанисвани от Министерството 

на отбраната имоти без заплащане на наем.      Вижте повече 

Нови работни места се откриват в индустриалните зони 

153 млн. инвестиции и 1650 работни места се очаква да се 

открият в трите нови индустриални зони в Божурище 

(София), Телиш (Плевен) и Бургас. Това съобщи министърът 

на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на прес-

конференция на 15 май 2014 г., на която бяха представени 

резултати от дейността на Национална компания 

"Индустриални зони". Данните са на база подписани догово-

ри с фирми, които ще извършват дейност на територията на 

зоните. Драгомир Стойнев припомни, че компанията е създа-

дена през 2009 г. от кабинета на Сергей Станишев с идеята 

за привличане на чуждестранни инвестиции. "Тогавашният 

финансов министър Пламен Орешарски отпусна 100 млн. 

лева за създаването й, а следващият – Симеон Дянков си 

взе обратно 70 млн. лева от бюджета й. Сега компанията 

отново работи изключително активно", заяви министър Стой-

нев.                                                                          Вижте повече 

Увеличени са средствата за образователна мобилност по 

Програма „Еразъм плюс“ 

С 11 % повече спрямо предходната година са средствата, 

предвидени за образователна мобилност по програмата 

„Еразъм плюс“, която е първата стартирала европейска прог-

рамата от новия програмен период. Бюджетът за 2014 г. е мал-

ко под 25 млн. евро. Това обявиха на среща със студенти във 

Варна министърът на образованието и науката проф. Анелия 

Клисарова и Иван Модев, директор на главна дирекция 

„Структурни фондове и международни образователни програ-

ми“ в МОН. Програмата вече дава възможност студенти в ма-

гистърски програми да получават помощ по схемата за студен-

тски заеми. Младите хора ще могат да кандидатстват по нея 
във всички образователни степени – бакалавър, магистър, 

докторант. Документи ще сe приемат чрез координаторите на 

програмата в съответния университет, обясни Иван Модев.  

Вижте повече 

Строителни фирми ще получават стимули за строеж на 

социални жилища 

Социални жилища за бедни може да започнат да се изграждат 

в цялата страна още от края на следващата година. Такива са 

плановете на Министерството на инвестиционното проектира-

не. В момента то разработва нормативната база, която се 

очаква да е готова до края на годината. Ако бъде приета и се 

осигури необходимото финансиране, строителството може да 

започне в края на 2015-а, обясни министърът на инвестицион-

ното проектиране Иван Данов за "24 часа". Иван Данов уточни, 

че в социалните жилища ще се настаняват хора, които не мо-

гат да си позволят пазарните наеми или да си купят свой дом. 

Те ще са достъпни за младежи, възрастни, инвалиди, семейст-

ва с ниски доходи. Наред с тях ще са и представителите на 

малцинствата, но предимно онези, които работят.  

Вижте повече 

Брошура на ЦИК указва как ще гласуват хората с уврежда-

ния 

ЦИК е подготвила специална брошура, която указва какви са 

правата на хората с увреждания в деня на изборите за Евро-
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пейски парламент - 25 май. Тя ще бъде разпространена сред 

организациите на хората с увреждания. Българите, които са 

неподвижни или по друга причина не могат да излязат от до-

ма си, могат да поискат да гласуват в подвижна избирателна 

кутия. Те ще могат да попълнят и пуснат бюлетината в дома 

си. Срокът за подаване на заявления за гласуване по този 

начин беше до 4 май, но там където вече има създадени под-

вижни избирателни секции, хората с увреждания могат да 

заявят гласуване в къщи до 19 май.                      Вижте повече 

 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Средна продължителност на предстоящия живот у нас 

Средната продължителност на предстоящия живот  общо за 

населението на страната, изчислена за периода 2011 - 2013 

г., е 74.5 години. Спрямо предходния период -2010 - 2012, тя 

се увеличава с 0.5 години. България е сред страните с най-

ниска средна продължителност на живота в Европейския 

съюз. С по-ниска продължителност на живота са само Литва 

и Латвия по 71.1 години. Най-дълго живеят в Испания (82.5) 

и Италия (82.4). Различната смъртност при мъжете и жените, 

както и сред населението в градовете и селата, определят и 

различната средна продължителност на живота при тези 

категории население.                                            Вижте повече 

Основни резултати за икономическата активност на на-
селението през първото тримесечие на 2014 година 

Коефициентът на икономическа активност за населението на 

възраст 15 - 64 навършени години е 68.0%, или с 1.0 процен-

тни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 

2013 година. Коефициентът на заетост за населението на 

възраст 15 - 64 навършени години е 59.0%, като в сравнение 

със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.3 

процентни пункта. Коефициентът на безработица е 13.0%, 

или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия 

период на 2013 година. Обезкуражените лица на възраст 15 

- 64 навършени години са 203.0 хил., или 13.2% от икономи-

чески неактивните лица в същата възрастова група (1 541.9 

хил.).                                                                         Вижте повече 

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 

първото тримесечие на 2014 година 

Общият доход средно на лице от домакинство през първото 

тримесечие на 2014 г. е 1 177 лв. и спрямо същия период на 

2013 г. се повишава с 6.2%. Основен източник на доход на 

домакинствата продължава да бъде работната заплата, която 

формира 56.3% от общия доход. Доходите от работна запла-

та през първото тримесечие на 2014 г. средно на лице от до-

макинство са 663 лв., което е с 10.0% повече спрямо същото 

тримесечие на миналата година. Относителният дял на ра-
ботната заплата в общия доход нараства с 1.9 процентни пун-

кта за разглеждания период от време. Вторият по значение 

източник на доход за българските домакинства са доходите от 

пенсии. Относителният им дял в общия доход e 26.4%. В но-

минално изражение през първото тримесечие на 2014 г. спря-

мо същото тримесечие на предходната година доходите от 

пенсии нарастват с 6.2% и достигат 310 лв. средно на лице от 

домакинство.                                                            Вижте повече 

Наети лица и средна брутна заплата през първото триме-

сечие на 2014 година 

По предварителни данни на Националния статистически инс-

титут (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотно-

шение към края на март 2014 г. се увеличават с 8.5 хил., или с 

0.4% спрямо края на декември 2013 г., като достигат 2.22 ми-

лиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2013 г. най-

голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономи-

ческите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 

6.6%, „Професионални дейности и научни изследвания” - с 

3.1%, и „Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения” - с 2.9%. Най-голямо 

намаление на наетите лица по трудово и служебно правоот-

ношение е регистрирано в „Административни и спомагателни 
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дейности” - с 6.9%, и в „Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 3.4%.  

Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Отварят 44 центрове за детско и майчино здраве 

До края на годината ще бъдат отворени 28 областни и 16 

общински центрове с кабинети за репродуктивни проблеми 

за детско и майчино здраве, откъдето пациентите ще бъдат 

насочвани към точните специалисти. Това съобщи д-р Таня 

Андреева, здравен министър, във Варна. Според нея има 

фрапиращи случаи извън големите градове, където хората с 

години не могат да намерят пътя към специалистите. За пър-

ви път тази година в преговорите с Европейската комисия 

успяхме да постигнем здравеопазването да бъде признато 

за подприоритет, което означава много по-голямо финанси-

ране по оперативните програми, каза министърът.  

Вижте повече 

Приемната грижа дава сигурна среда за деца в риск 

Социалната услуга „Приемна грижа" дава възможност на 

много деца в риск или отглеждани в специализирани инсти-

туции да се отглеждат в сигурна среда, близка до семейната. 

Приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните роди-

тели в кризисни ситуации и води до превенция на институци-

онализацията на децата в страната. Кандидатите за приемни 

семейства трябва да отговарят на определени критерии, за 

да бъдат одобрени и утвърдени. След подаване на заявле-

ние и набор от документи към съответния доставчик на услу-

гата стартира проучване и оценка на кандидатите. Част от 

процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство 

е тяхното обучение - базово за доброволните и допълнител-

но специализирано обучение за професионалните.  

Вижте повече 

Варна стартира „Младежка доброволческа служба” 2014 

Община Варна – дирекция „Образование, младежки дейности 

и спорт”, стартира кампания за набиране на младежи на въз-

раст между 16 и 29 години, които ще имат възможност да 

положат доброволчески труд във варненски неправителстве-

ни организации и институции в следните сфери: екология; 

изкуство; култура; опазване на историческото наследство; 

спорт и туризъм; медийно обслужване; социални дейности и 

др. Регистрираните в Младежката доброволческа служба 

доброволци се ангажират за период от един до два месеца 

през лятото в неправителствена организация, съобразно зая-

вените предварително интереси (от 4 до 6 часа на ден, 5 дни 

седмично). Доброволците получават средства за дневни раз-
ходи и удостоверение от организацията-домакин за продъл-

жителността и естеството на доброволчески труд.  

Вижте повече 

Нов пенсионерски клуб откриха във Владиславово 

В изпълнение на социалната общинска програма за хората от 

третата възраст днес в морската столица бе открит нов клуб 

за пенсионерската общност в кв. „Владиславово“. На гости на 

"новодомците" бе и кметът на Варна Иван Портних. „Най- 

сърдечно ви благодаря за добротата, с която ме посрещате. 

Пожелава ви тук да намирате място за отмора и развлече-

ния. Преди ден станахме свидетели на една много успешна 

спортна традиция - Спартакиадата за хората от третата въз-

раст, по време на която вие, пенсионерите, за пореден път 

доказахте, че годините нямат значение пред бодрия дух", 

коментира кметът.                                                  Вижте повече 

Каспичан стартира приемането на документи за 

"Социален асистент" 

От 12.05.2014 г. стартира приемането на документи за полз-

ване на услугата „Социален асистент”, която ще се предоста-

вя от Домашен социален патронаж – Каспичан, във връзка с 

осигуряване на устойчивост по проект BG 051PO001-5.1.04-

0109-C0001 „Създаване на Звено за почасови услуги в до-

машна среда към Домашен социален патронаж – Каспичан”. 
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Социалната услуга включва следните почасови услуги в дома 

на потребителя като лична помощ, които се изразяват в по-

мощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, 

помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, по-

мощ при извършването на рехабилитационни или други спе-

циализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до 

детско заведение, болнично заведение или месторабота и 

др.                                                                            Вижте повече 

Фокус група в Кърджали по социално включване на пра-

вонарушители чрез иновативни модели на социални 

предприятия 

На 10 май в зала №5 на Бизнесинкубатор – Кърджали се про-

веде Фокус група по Проект „Социално включване на право-
нарушители чрез иновативни модели на социални предприя-

тия”. Събитието включваше презентация на резултатите от 

проучване опита на Германия, провинция Бранденбург и Бер-

лин, в развитието на иновативни модели на социалните пред-

приятие за правонарушители, споделяне на конкретен опит 

от проучвателно посещението на предприятия в Бранденбург 

и Берлин, проведено през месец април т.г., и дискусия за 

реалните условия в България и възможностите за внедрява-

не на иновативни модели. Дейността е обоснована от същес-

твуващите различия в законодателната, институционалната и 

обществената ситуация в двете страни и необходимостта от 

търсене на най-приложимите елементи от проучваните моде-

ли.                                                                            Вижте повече 

Каварна разкрива две нови социални услуги 

Център за обществена подкрепа и Център за социална реха-

билитация и интеграция ще бъдат разкрити в община Кавар-

на, съобщиха от кметската администрация. Центърът за об-

ществена подкрепа ще бъде с капацитет 30 места и ще пре-

доставя на нуждаещите се социални услуги за деца и семейс-

тва. Специалисти ще работят с жертви на малтретиране и 

насилие, ще им дават консултации за семейно планиране. 

Предвиждат се беседи за опасностите от употребата на нар-

котици и алкохол, от трафика на хора и сексуалната експлоа-

тация. Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще 

бъде също с капацитет 30 места.                           Вижте повече 

Започва подготовка за изграждането на Дневен център за 

възрастни с увреждания в с. Друмево 

С обявяването на обществена поръчка за изготвяне на техни-

чески и работен инвестиционен проект започват дейностите, 

свързани с бъдещото изграждане на Дневен център за соци-

ална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреж-

дания в село Друмево. В заданието към обявената от Община 

Шумен обществена поръчка е посочено, че Центърът ще бъде 

с капацитет 30 души, разпределени в общо три групи, като 

екип от 12 специалисти ще предоставя социални услуги на 

ползвателите. Комплексната социална услуга, насочена към 
потребностите на възрастни хора с увреждания, включва ця-

лостни грижи – предоставяне на храна, задоволяване на 

здравните, образователните и рехабилитационните потреб-

ности на ползвателите, организация на свободното време.  

Вижте повече 

 ИНТЕРВЮ 

Еврокомисар Ласло Андор: Страхът от ръст на ми-
нималната заплата е необоснован 

 

Сергей Цветарски, и.д. председател на НСИ: Сред-
ният българин не съществува 

 

Професор Валерия Фол: Разединени сме като тра-
ките 
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 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Никола Добрев е новият „Почетен гражданин на Асеновг-

рад” 

Председателят на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД и 

председател на Надзорния съвет на КЦМ АД доц. д-р инж. 

Никола Добрев бе избран за „Почетен гражданин на Асеновг-

рад”. КЦМ АД е член на Национален алианс за социална отго-

ворност и е сред лидерите в областта на корпоративната со-

циална отговорност. Кандидатурата на инж. Добрев бе издиг-

ната от народни представители, общински съветници и работ-

ници от КЦМ с дългогодишен стаж. Тържествената церемония 

по награждаването бе част от Деня на Асеновград – 11 май и 

се състоя в криптата на църквата ”Св. Богородица Петричка” 

на Асенова крепост. Доц. д-р инж. Никола Добрев се удостоя-
ва „със званието „Почетен гражданин на Асеновград” за изк-

лючителен принос и заслуги към икономическото и културно 

развитие на града” гласи решението на Общинския съвет, 

оповестено от неговия председател д-р Светозар Шуманов.  

Вижте повече 

 

БДЖ вози безплатно абитуриенти от социални домове 

БДЖ осигури пътуването до София на 12 абитуриенти от До-

мове за деца, лишени от родителска грижа и техните ръково-

дители, съобщиха от компанията. Инициативата се осъщест-

вява съвместно с Асоциация „Милосърдие – майка Мария”, 

която всяка година организира благотворителен абитуриентс-

ки бал в столицата. Абитуриентите от Домове за деца, лише-

ни от родителска грижа, ще пътуват от градовете Стара Заго-

ра, Пловдив, Враца и Велинград.                          Вижте повече 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

ЕС награди 27 групи за заслуги в областта на културното 

наследство 

ЕС връчи наградите си за културно наследство за 2014 г., с 

които се отличават високи постижения в опазването на нас-

ледството и други свързани с него дейности. 27 групи от цяла 

Европа получиха признание за мащабите на дейността си в 

областта на културното наследство — като се започне от кон-

сервация и се стигне до образование и обучение. Групи от 

експерти избраха 6 проекта за носители на голямата награда 

от общо 160 предложения. На състоялата се на 5 май във 

Виена церемония всеки от победителите получи отличие, 

връчено му от тенора Пласидо Доминго, който е президент на 

Europa Nostra. Носителите на голямата награда получиха и по 
10 000 евро.                                                             Вижте повече 

Правителството отпусна 400 000 лв. за провеждането на 

национални културни фестивали и международни конкур-

си 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 

400 000 лв. по бюджета на Министерство на културата, с кои-

то да бъдат финансирани национални фестивали и събития и 

за наградни фондове за международни конкурси, провеждани 

в страната ни. С осигуряване на финансирането се подпома-

гат и популяризират различни изкуства в страната и чужбина, 

като международните театрални фестивали „Варненско лято“ 

и „Сцена на кръстопът“ – Пловдив, празниците „Аполония“ – 

Созопол, международните куклени фестивали „Златен дел-

фин“ – Варна и „Двама са малко, трима са много“ – Пловдив, 

Фестивалът на свободния театър, „Софийски музикални сед-

мици“ и фолклорния фестивал „Пирин пее“.        Вижте повече 
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20 май – София, Представяне на изследването „София – 

град на творческата икономика” 

23 – 27 май – Варна, София Филм Фест – Варна 2014 

24 – 25 май – Благоевград, Детски арт и творчески панаир 

26 май – София, Добри практики и възможности през новия 

програмен период – Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси“ 

27 май – Ново село, Популяризиране на Споразумението за 

партньорство 

Стралджа, Информационна среща „Стратегическата рамка за 

развитието на България през период 2014-2020 г.“ 

28 май – Карнобат, ЦОП, Открита приемна за граждани с 

регионалния представител на  Комисията за защита от диск-
риминацията – г-жа Ирина  Иванова 

Тунджа, Информационна среща „Стратегическата рамка за 

развитието на България през период 2014-2020 г.“ 

София, Информационна среща „Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ – възможности през 

новия програмен период“ 

29 май – София, ОИЦ-София представя добри практики и 

възможности 

Ямбол, Среща с бенефициенти 

29 май – 2 юни – Созопол, Фестивал „Созополис“ 

29 – 31 май – Албена, Национална среща на финансистите 

от общините, НСОРБ 

30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конферен-

ция по аутизъм, Фондация „Карин дом“ 

31 май – София, СУ, Форум за кариерно развитие „Кариера с 

кауза“ 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

21 май - София, Обучителен център: Семинар "Качество 

на социалните услуги – стандарти, критерии, нормативна 

рамка" 

Семинарът е продължение на работата на работната гру-

па по изработване на общи стандарти за качество на соци-

алните услуги в България, организирана от Национален 

алианс за социална отговорност проведе. В Работната 

група участват водещи неправителствени организации, 

предоставящи социални услуги за деца и възрастни, члено-

ве на НАСО, представители на общините, както и управи-

тели на социални услуги. Целта на групата е разработва-

не на общи стандарти за качество на социалните услуги в 

България, които да подкрепят общите принципи за качест-
во на услугите.  

 

27 май - Кюстендил, Среща на доставчиците на социални 

услуги 

Темата на срещата е "Развитие на социалните услуги за 

деца и възрастни в Област Кюстендил". Традиционно НАСО 

ще представи възможностите за национално и междуна-

родно партньорство за по-добри социални услуги. Другите 

теми на срещата включват актуални теми в развитието 

на социалните услуги в област Кюстендил, опитът на об-

щина Кюстендил при разкриване на нови услуги, актуални и 

специфични местни и регионални особености на социални-

те услуги, добри практики, повишаване на качеството на 

предоставяните социални услуги. 

 

31 май - Велико Търново, Обучение за работа с хора с 

увреждания 

Обучението е предназначено за служители и представите-

ли на социални услуги. Тренингът ще разгледа специфики-

те на социалните услуги за хора с увреждания 
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 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.) 

Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма Медия - Подкре-

па за обучение (23 май) 

Културно наследство и съвременни изкуства: 

"Документиране на културната история" (19 май)  

"Достъпност на културното наследство за общественост-

та" (19 май)  

"Реставриране, обновяване и опазване на културното нас-
ледство" (19 май) 

USAID, Развитие на иновативни начинания (15 април 2015 г.) 

Проекти за продуциране на спектакли в областта на театрал-

ното изкуство, Министерство на културата (25 юни 2014 г.) 

Проекти за продуциране на спектакли в областта на музикал-

ното и танцово изкуство, Министерство на културата (25 юни 

2014 г.) 

Процедура за сийд инвестиции до 200 хиляди евро в стартъп 

компании (9 юни 2014 г.) 

Помощ за книгата - 2014, Министерство на културата (10 юни 

2014 г.) 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014

-2020 г. - Работен вариант (май 2014 г.) 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014

-2020 г. – Резюме (май 2014 г.) 

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2014 г. 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 

2014-2020 г. 

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери 

за 2014г. за стипендии за образователни резултати на об-

щинските училища 

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014 - 2020 г. 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

Постановление за одобряване на допълнителни разходи/

трансфери за 2014 година за изплащане на стипендии по 

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби 

от държавни и общински училища през 2014 година 

Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г. 
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Бр. 20(3)/19.05.2014 г.
Бр. 20(3)/19.05.2014 г.
Бр. 20(3)/19.05.2014 г.
20 май – София, Представяне на изследването „София – град на творческата икономика”
23 – 27 май – Варна, София Филм Фест – Варна 2014
24 – 25 май – Благоевград, Детски арт и творчески панаир
26 май – София, Добри практики и възможности през новия програмен период – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
27 май – Ново село, Популяризиране на Споразумението за партньорство
Стралджа, Информационна среща „Стратегическата рамка за развитието на България през период 2014-2020 г.“
28 май – Карнобат, ЦОП, Открита приемна за граждани с регионалния представител на  Комисията за защита от дискриминацията – г-жа Ирина  Иванова
Тунджа, Информационна среща „Стратегическата рамка за развитието на България през период 2014-2020 г.“
София, Информационна среща „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – възможности през новия програмен период“
29 май – София, ОИЦ-София представя добри практики и възможности
Ямбол, Среща с бенефициенти
29 май – 2 юни – Созопол, Фестивал „Созополис“
29 – 31 май – Албена, Национална среща на финансистите от общините, НСОРБ
30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конференция по аутизъм, Фондация „Карин дом“
31 май – София, СУ, Форум за кариерно развитие „Кариера с кауза“
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
21 май - София, Обучителен център: Семинар "Качество на социалните услуги – стандарти, критерии, нормативна рамка"
Семинарът е продължение на работата на работната група по изработване на общи стандарти за качество на социалните услуги в България, организирана от Национален алианс за социална отговорност проведе. В Работната група участват водещи неправителствени организации, предоставящи социални услуги за деца и възрастни, членове на НАСО, представители на общините, както и управители на социални услуги. Целта на групата е разработване на общи стандарти за качество на социалните услуги в България, които да подкрепят общите принципи за качество на услугите. 

27 май - Кюстендил, Среща на доставчиците на социални услуги
Темата на срещата е "Развитие на социалните услуги за деца и възрастни в Област Кюстендил". Традиционно НАСО ще представи възможностите за национално и международно партньорство за по-добри социални услуги. Другите теми на срещата включват актуални теми в развитието на социалните услуги в област Кюстендил, опитът на община Кюстендил при разкриване на нови услуги, актуални и специфични местни и регионални особености на социалните услуги, добри практики, повишаване на качеството на предоставяните социални услуги.

31 май - Велико Търново, Обучение за работа с хора с увреждания
Обучението е предназначено за служители и представители на социални услуги. Тренингът ще разгледа спецификите на социалните услуги за хора с увреждания
Бр. 20(3)/19.05.2014 г.
Бр. 20(3)/19.05.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен)
Фонд „Социална закрила”  (безсрочен)
Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен)
Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен)
Европейски фонд за демокрация (безсрочен)
Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.)
Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма Медия - Подкрепа за обучение (23 май)
Културно наследство и съвременни изкуства:
"Документиране на културната история" (19 май) 
"Достъпност на културното наследство за обществеността" (19 май) 
"Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" (19 май)
USAID, Развитие на иновативни начинания (15 април 2015 г.)
Проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство, Министерство на културата (25 юни 2014 г.)
Проекти за продуциране на спектакли в областта на музикалното и танцово изкуство, Министерство на културата (25 юни 2014 г.)
Процедура за сийд инвестиции до 200 хиляди евро в стартъп компании (9 юни 2014 г.)
Помощ за книгата - 2014, Министерство на културата (10 юни 2014 г.)
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ И КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
11-13 ЮНИ 2014 г.

Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ организират Девети национален форум на доставчиците на социални услуги. 
Срок за регистрация: 23 май 2014 г.

Вижте: Програма и Регистрационен формуляр

За допълнителна информация, справки и регистрация:
Организационни въпроси:                  Финансови въпроси: 
Павлин Танев - 0884 688 466             Калинка Павлова 
Радосвета Иванова - 0884 688 414    0884 688 443; 
                                                               052/ 830 169
Съдържание:

Новини от НАСО 	2
Национални политики 	2 
Коментари и анализи 	6
Социални услуги 	7
Интервю 	8
Корпоративна отговорност	9
Култура и изкуство 	9
Предстоящо 	10
Нормативни документи и промени 	11
Възможности за финансиране 	11
НОВИНИ ОТ НАСО
КАЛЕНДАР
19 май - Световен ден за борба с хепатита 
Празник на град Джебел
20 май - Международен ден на метрологията
Европейски ден на морето 
21 май - Световен ден за културно развитие
Празник на град Пазарджик,град Костандово, град Елена и на селата Белотинци и Ясна поляна
Свети равноапостоли Константин и царица Елена, именници: Елена, Елеонора, Константин, Константина, Костадин, Костадина, Костадинка
22 май - Международен ден за биологично разнообразие
23 май - Световен ден на кръводарителя
Световен ден за защита на морските костенурки
Празник на Националната разузнавателна служба 
Празник на селата Мокреш и Долна Вереница
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Празник на народните читалища 
Ден на българската журналистика 
Празник на Тракийския университет 
Празник на Балчик, Благоевград, Велики Преслав, Девня, Долни Чифлик, Кубрат, Тополовград, Чепеларе, Маджарово, Сливница и на селата Александрово, Аспарухово, Винище, Горна Ковачица, Долна Рикса, Долно Линево, Дондуково, Еловица, Септемврийци, Нова Шипка, Бабук, Сеноклас
25 май - Ден на безследно изчезналите деца

НАСО поздравява 
всички с настъпващите празници!
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Международен семинар по нови услуги за заетост във Варна
На 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за социално развитие „Вижън”, която е сред учредителите на НАСО, в партньорство с EASPD и Община Варна. Водещи лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, членовете на борда на EASPD - г-жа Бернадет Грозио, генерален мениджър на Centre de la Gabrielle, Франция и г-н Джим Кроу, директор на Learning Disabilities, Уелс. Модератор и водещ на семинара бе г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност.                                      Вижте повече

Регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги в Бургас
На 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бургас, се проведе регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна България. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност, в партньорство с EASPD и Община Бургас. Лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, членовете на борда на EASPD - г-жа Бернадет Грозио, генерален мениджър на Centre de la Gabrielle, Франция и г-н Джим Кроу, директор на Learning Disabilities, Уелс. Модератор и водещ на семинара бе г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност. Обединяваща тема на семинара бе „Партньорство за по-добър живот”, като събитието е част от дейностите по проект на НАСО със същото име.                              Вижте повече
Публична дискусия за младежката безработица с участието на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор
Социалните предизвикателства пред Европейския съюз, трудовия пазар, заетостта и социалната политика обсъдиха председателят на парламента Михаил Миков и еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор. Двамата се срещнаха на 12 май 2014 г. преди началото на проведената в Народното събрание публична дискусия за младежката безработица, организирана от парламентарните комисии по труда и социалната политика и по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Комисар Андор изрази задоволство от поредната възможност да е в България, за да бъдат обсъдени актуалните проблеми на страната в контекста на европейския дневен ред. Според него младежката заетост е сред основните ангажименти и отговорности на политиците.                                 Вижте повече

Първи мониторинг на ЕС за социалните процеси
Докато Европейската комисия се подготвя да представи първите си препоръки в социалната политика, в рамките на укрепване координирането на Европейския семестър за икономическата политика, се появяват все повече въпроси около целта на този процес, а критиците му го определят като „комуникационно упражнение”. Както бе съобщено миналия октомври, изпълнителният орган на Европейския съюз ще публикува до края на месеца своята оценка по пет „ключови социални индикатора”, заедно със своите обичайни макроикономически препоръки. Бедност, неравенство, приходи на домакинство, ниво на заетостта и младежка безработица – всички те ще попаднат под критична проверка като част от мониторинга на социалните процеси.                  Вижте повече
Орешарски: По-ясна визия за пенсионната реформа – наесен
С еврокомисар Андор обсъдихме въпроси, свързани със структурната безработица, с плановете за нашата пенсионна реформа и хода й занапред. Това заяви премиерът Пламен Орешарски в Министерския съвет след среща с европейския комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаване Ласло Андор, предаде БГНЕС. В момента пенсионната реформа се ревизира и актуализира. На този етап вървят интензивни обсъждания със социалните партньори, така че тази есен да имаме по-ясна визия за реформата и да вървим в тази посока следващата година, допълни премиерът. Според него европейският комисар по заетостта е един от най-важните, доколкото работата му засяга работни места и социални политики.                                                    Вижте повече
По схема „Ново работно място” на ОП РЧР са сключени договори за близо 18 млн. лева
По схема „Ново работно място” на ОП РЧР са сключени 119 договора за близо 18 млн. лева, съобщи на 12 май 2014г. заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя и европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор посетиха фирмата за мобилни комуникации „Глобъл Нет Солюшънс” ЕООД, изпълняваща проект по схемата. „С реализацията на „Ново работно място” 2314 безработни младежи до 29-годишна възраст са включени в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и в обучения по ключови компетенции”, посочи заместник-министър Янкова. Тя допълни, че в заетост след проведените курсове са включени 2104 младежи.                                                 Вижте повече
По-добрите условия на труд водят до по-висока производителност на труда
По-добрите условия на труд водят до по-висока производителност на труда и по-малко загубени работни дни в следствие на трудов травматизъм и професионални заболявания, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова по време на заключителната пресконферецния по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа”, която се проведе на 13 май 2014 г. Във форума участваха изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда” Румяна Михайлова и Юлия Флинтроп, представител на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и част от проекта OiRA. „С реализацията на проект „Превенция за безопасност и здраве при работа” правителството прави нова крачка към постигане на една от големите си цели - подпомагане на българския бизнес в повишаването на неговата конкурентноспособност”, заяви заместник-министър Дянкова. 
Вижте повече
Заместник-министър Росица Янкова и еврокомисар Ласло Андор откриха изложение„Младежта в движение“
На 13 май 2014 г. заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и приобщаване Ласло Андор откриха на площад „Батенберг” изложението „Младежта в движение“. „Младежта в движение“ е широкообхватен пакет от инициативи за образование и заетост за младите хора в Европа, част от стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. От началото на годината над 15 000 млади хора намериха работа в реалната икономика чрез европейската инициатива „Гаранция за младежта”, отчете заместник-министър Янкова. Осигурена е субсидирана заетост и обучение на 6 400 младежи, а на 22 000 са изготвени индивидуални планове от експерти на Агенцията по заетостта. 
Вижте повече
Всеки 7-ми българин се е възползвал от възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Всеки 7-ми българин се е възползвал от възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) по реализираните над 4 000 проекта. Това каза заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Заедно със заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Янкова и еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и приобщаване Ласло Андор, тя откри Годишното информационно събитие на оперативната програма за 2014 г., което се проведе на 13 май. Тази година кампанията е под мотото „Европа ми даде шанс“. През 2013 г. 62 000 заети лица са включени в обучения за професионална квалификация и ключови компетенции, съобщи заместник-министър Янкова. Средствата, използвани по програмата, позволиха през изминалата година 5 478 лица да бъдат включени в заетост след обучение, 52 883 лица да получат посреднически услуги за намиране на работа, а 17 252 души да започнат работа в резултат на тези услуги. 
Вижте повече
Национална програма „Сигурност“ осигурява 5 000 работни места за опазване на обществения ред
Националната програма „Сигурност“ осигурява 5 000 работни места в дейности по опазване на обществения ред на територията на страната за срок от осем месеца. Това стана ясно на 15.05.2014 г., по време на официалното стартиране на програмата в Област Ямбол, обявено от областния управител на Ямбол Николай Пенев и заместник-министрите на труда и социалната политика и на вътрешните работи Росица Янкова и Васил Маринов. От днес се сключват трудовите договори с първите безработни от Област Ямбол, които ще бъдат наети по програмата, като до средата на месец юни ще бъдат назначени всички 180 лица. Целта на програмата е осигуряване на заетост и трудови доходи на безработни лица, подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в общини с висока безработица и високо ниво на битова престъпност. 
Вижте повече
Агенцията по заетостта подкрепи благотворителната инициатива „Бизнес и образование – ръка за ръка”
Първите Годишни бизнес награди на ВИЗА клуб и партньори за 2013 г. „Бизнес и образование – ръка за ръка” се проведоха на 14 май 2014 г. в Кемпински хотел Зографски със съдействието на Агенцията по заетостта (АЗ) и нейния Изпълнителен директор Асен Ангелов. Номинираните компании се състезаваха в два основни раздела – „Инвестиции и бизнес”и „Образование и човешки ресурси”. Конкурсът на ВИЗА Клуб постави началото на благотворителната програма „Бизнес и образование – ръка за ръка”, чрез която ще се подкрепят първите трима с най-висок успех кандидат-студенти, лишени от родителска грижа, които кандидатстват във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Чрез програмата ще се осигури четиригодишна стипендия за образование и обучение във ВУЗФ.                                                                  Вижте повече
Превенция на професионалните заболявания и трудовите злополуки в одобрена от правителството Национална програма по безопасност и здраве
Правителството прие Националната програма за 2014 г. по безопасност и здраве при работа. В документа са залегнали законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при работа и качество на живот като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове. Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите, на размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност, на броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и неработоспособност и др.               Вижте повече
Военноинвалидите и военно-пострадалите получават допълнителни социални придобивки
Правителството предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за военноинвалидите и военно-пострадалите. Измененията са насочени към създаване на допълнителни условия за подобряване качеството на живот на тази категория български граждани, за осигуряване на равни възможности и за пълноценно и активно участие във всички сфери на обществения живот. С предложените промени национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите получават право да им бъде оказвана финансова или материална помощ от министъра на отбраната или да им бъдат предоставяни помещения във военни клубове и други стопанисвани от Министерството на отбраната имоти без заплащане на наем.      Вижте повече
Нови работни места се откриват в индустриалните зони
153 млн. инвестиции и 1650 работни места се очаква да се открият в трите нови индустриални зони в Божурище (София), Телиш (Плевен) и Бургас. Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на пресконференция на 15 май 2014 г., на която бяха представени резултати от дейността на Национална компания "Индустриални зони". Данните са на база подписани договори с фирми, които ще извършват дейност на територията на зоните. Драгомир Стойнев припомни, че компанията е създадена през 2009 г. от кабинета на Сергей Станишев с идеята за привличане на чуждестранни инвестиции. "Тогавашният финансов министър Пламен Орешарски отпусна 100 млн. лева за създаването й, а следващият – Симеон Дянков си взе обратно 70 млн. лева от бюджета й. Сега компанията отново работи изключително активно", заяви министър Стойнев.                                                                          Вижте повече
Увеличени са средствата за образователна мобилност по Програма „Еразъм плюс“
С 11 % повече спрямо предходната година са средствата, предвидени за образователна мобилност по програмата „Еразъм плюс“, която е първата стартирала европейска програмата от новия програмен период. Бюджетът за 2014 г. е малко под 25 млн. евро. Това обявиха на среща със студенти във Варна министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова и Иван Модев, директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН. Програмата вече дава възможност студенти в магистърски програми да получават помощ по схемата за студентски заеми. Младите хора ще могат да кандидатстват по нея във всички образователни степени – бакалавър, магистър, докторант. Документи ще сe приемат чрез координаторите на програмата в съответния университет, обясни Иван Модев. 
Вижте повече
Строителни фирми ще получават стимули за строеж на социални жилища
Социални жилища за бедни може да започнат да се изграждат в цялата страна още от края на следващата година. Такива са плановете на Министерството на инвестиционното проектиране. В момента то разработва нормативната база, която се очаква да е готова до края на годината. Ако бъде приета и се осигури необходимото финансиране, строителството може да започне в края на 2015-а, обясни министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов за "24 часа". Иван Данов уточни, че в социалните жилища ще се настаняват хора, които не могат да си позволят пазарните наеми или да си купят свой дом. Те ще са достъпни за младежи, възрастни, инвалиди, семейства с ниски доходи. Наред с тях ще са и представителите на малцинствата, но предимно онези, които работят. 
Вижте повече
Брошура на ЦИК указва как ще гласуват хората с увреждания
ЦИК е подготвила специална брошура, която указва какви са правата на хората с увреждания в деня на изборите за Европейски парламент - 25 май. Тя ще бъде разпространена сред организациите на хората с увреждания. Българите, които са неподвижни или по друга причина не могат да излязат от дома си, могат да поискат да гласуват в подвижна избирателна кутия. Те ще могат да попълнят и пуснат бюлетината в дома си. Срокът за подаване на заявления за гласуване по този начин беше до 4 май, но там където вече има създадени подвижни избирателни секции, хората с увреждания могат да заявят гласуване в къщи до 19 май.                      Вижте повече
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Средна продължителност на предстоящия живот у нас
Средната продължителност на предстоящия живот  общо за населението на страната, изчислена за периода 2011 - 2013 г., е 74.5 години. Спрямо предходния период -2010 - 2012, тя се увеличава с 0.5 години. България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в Европейския съюз. С по-ниска продължителност на живота са само Литва и Латвия по 71.1 години. Най-дълго живеят в Испания (82.5) и Италия (82.4). Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.                                            Вижте повече
Основни резултати за икономическата активност на населението през първото тримесечие на 2014 година
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.0%, или с 1.0 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2013 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.0%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта. Коефициентът на безработица е 13.0%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 203.0 хил., или 13.2% от икономически неактивните лица в същата възрастова група (1 541.9 хил.).                                                                         Вижте повече
Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2014 година
Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2014 г. е 1 177 лв. и спрямо същия период на 2013 г. се повишава с 6.2%. Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 56.3% от общия доход. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2014 г. средно на лице от домакинство са 663 лв., което е с 10.0% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 1.9 процентни пункта за разглеждания период от време. Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход e 26.4%. В номинално изражение през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 6.2% и достигат 310 лв. средно на лице от домакинство.                                                            Вижте повече
Наети лица и средна брутна заплата през първото тримесечие на 2014 година
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2014 г. се увеличават с 8.5 хил., или с 0.4% спрямо края на декември 2013 г., като достигат 2.22 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2013 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 6.6%, „Професионални дейности и научни изследвания” - с 3.1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 2.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности” - с 6.9%, и в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 3.4%. 
Вижте повече
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Отварят 44 центрове за детско и майчино здраве
До края на годината ще бъдат отворени 28 областни и 16 общински центрове с кабинети за репродуктивни проблеми за детско и майчино здраве, откъдето пациентите ще бъдат насочвани към точните специалисти. Това съобщи д-р Таня Андреева, здравен министър, във Варна. Според нея има фрапиращи случаи извън големите градове, където хората с години не могат да намерят пътя към специалистите. За първи път тази година в преговорите с Европейската комисия успяхме да постигнем здравеопазването да бъде признато за подприоритет, което означава много по-голямо финансиране по оперативните програми, каза министърът. 
Вижте повече
Приемната грижа дава сигурна среда за деца в риск
Социалната услуга „Приемна грижа" дава възможност на много деца в риск или отглеждани в специализирани институции да се отглеждат в сигурна среда, близка до семейната. Приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и води до превенция на институционализацията на децата в страната. Кандидатите за приемни семейства трябва да отговарят на определени критерии, за да бъдат одобрени и утвърдени. След подаване на заявление и набор от документи към съответния доставчик на услугата стартира проучване и оценка на кандидатите. Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е тяхното обучение - базово за доброволните и допълнително специализирано обучение за професионалните. 
Вижте повече
Варна стартира „Младежка доброволческа служба” 2014
Община Варна – дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години, които ще имат възможност да положат доброволчески труд във варненски неправителствени организации и институции в следните сфери: екология; изкуство; култура; опазване на историческото наследство; спорт и туризъм; медийно обслужване; социални дейности и др. Регистрираните в Младежката доброволческа служба доброволци се ангажират за период от един до два месеца през лятото в неправителствена организация, съобразно заявените предварително интереси (от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично). Доброволците получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията-домакин за продължителността и естеството на доброволчески труд. 
Вижте повече
Нов пенсионерски клуб откриха във Владиславово
В изпълнение на социалната общинска програма за хората от третата възраст днес в морската столица бе открит нов клуб за пенсионерската общност в кв. „Владиславово“. На гости на "новодомците" бе и кметът на Варна Иван Портних. „Най- сърдечно ви благодаря за добротата, с която ме посрещате. Пожелава ви тук да намирате място за отмора и развлечения. Преди ден станахме свидетели на една много успешна спортна традиция - Спартакиадата за хората от третата възраст, по време на която вие, пенсионерите, за пореден път доказахте, че годините нямат значение пред бодрия дух", коментира кметът.                                                  Вижте повече
Каспичан стартира приемането на документи за "Социален асистент"
От 12.05.2014 г. стартира приемането на документи за ползване на услугата „Социален асистент”, която ще се предоставя от Домашен социален патронаж – Каспичан, във връзка с осигуряване на устойчивост по проект BG 051PO001-5.1.04-0109-C0001 „Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Каспичан”. Социалната услуга включва следните почасови услуги в дома на потребителя като лична помощ, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско заведение, болнично заведение или месторабота и др.                                                                            Вижте повече
Фокус група в Кърджали по социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия
На 10 май в зала №5 на Бизнесинкубатор – Кърджали се проведе Фокус група по Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”. Събитието включваше презентация на резултатите от проучване опита на Германия, провинция Бранденбург и Берлин, в развитието на иновативни модели на социалните предприятие за правонарушители, споделяне на конкретен опит от проучвателно посещението на предприятия в Бранденбург и Берлин, проведено през месец април т.г., и дискусия за реалните условия в България и възможностите за внедряване на иновативни модели. Дейността е обоснована от съществуващите различия в законодателната, институционалната и обществената ситуация в двете страни и необходимостта от търсене на най-приложимите елементи от проучваните модели.                                                                            Вижте повече
Каварна разкрива две нови социални услуги
Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция ще бъдат разкрити в община Каварна, съобщиха от кметската администрация. Центърът за обществена подкрепа ще бъде с капацитет 30 места и ще предоставя на нуждаещите се социални услуги за деца и семейства. Специалисти ще работят с жертви на малтретиране и насилие, ще им дават консултации за семейно планиране. Предвиждат се беседи за опасностите от употребата на наркотици и алкохол, от трафика на хора и сексуалната експлоатация. Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще бъде също с капацитет 30 места.                           Вижте повече
Започва подготовка за изграждането на Дневен център за възрастни с увреждания в с. Друмево
С обявяването на обществена поръчка за изготвяне на технически и работен инвестиционен проект започват дейностите, свързани с бъдещото изграждане на Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания в село Друмево. В заданието към обявената от Община Шумен обществена поръчка е посочено, че Центърът ще бъде с капацитет 30 души, разпределени в общо три групи, като екип от 12 специалисти ще предоставя социални услуги на ползвателите. Комплексната социална услуга, насочена към потребностите на възрастни хора с увреждания, включва цялостни грижи – предоставяне на храна, задоволяване на здравните, образователните и рехабилитационните потребности на ползвателите, организация на свободното време. 
Вижте повече
Бр. 20(3)/19.05.2014 г.
ИНТЕРВЮ
Еврокомисар Ласло Андор: Страхът от ръст на минималната заплата е необоснован

Сергей Цветарски, и.д. председател на НСИ: Средният българин не съществува

Професор Валерия Фол: Разединени сме като траките
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
Никола Добрев е новият „Почетен гражданин на Асеновград”
Председателят на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД и председател на Надзорния съвет на КЦМ АД доц. д-р инж. Никола Добрев бе избран за „Почетен гражданин на Асеновград”. КЦМ АД е член на Национален алианс за социална отговорност и е сред лидерите в областта на корпоративната социална отговорност. Кандидатурата на инж. Добрев бе издигната от народни представители, общински съветници и работници от КЦМ с дългогодишен стаж. Тържествената церемония по награждаването бе част от Деня на Асеновград – 11 май и се състоя в криптата на църквата ”Св. Богородица Петричка” на Асенова крепост. Доц. д-р инж. Никола Добрев се удостоява „със званието „Почетен гражданин на Асеновград” за изключителен принос и заслуги към икономическото и културно развитие на града” гласи решението на Общинския съвет, оповестено от неговия председател д-р Светозар Шуманов. 
Вижте повече

БДЖ вози безплатно абитуриенти от социални домове
БДЖ осигури пътуването до София на 12 абитуриенти от Домове за деца, лишени от родителска грижа и техните ръководители, съобщиха от компанията. Инициативата се осъществява съвместно с Асоциация „Милосърдие – майка Мария”, която всяка година организира благотворителен абитуриентски бал в столицата. Абитуриентите от Домове за деца, лишени от родителска грижа, ще пътуват от градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Велинград.                          Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
ЕС награди 27 групи за заслуги в областта на културното наследство
ЕС връчи наградите си за културно наследство за 2014 г., с които се отличават високи постижения в опазването на наследството и други свързани с него дейности. 27 групи от цяла Европа получиха признание за мащабите на дейността си в областта на културното наследство — като се започне от консервация и се стигне до образование и обучение. Групи от експерти избраха 6 проекта за носители на голямата награда от общо 160 предложения. На състоялата се на 5 май във Виена церемония всеки от победителите получи отличие, връчено му от тенора Пласидо Доминго, който е президент на Europa Nostra. Носителите на голямата награда получиха и по 10 000 евро.                                                             Вижте повече
Правителството отпусна 400 000 лв. за провеждането на национални културни фестивали и международни конкурси
Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 400 000 лв. по бюджета на Министерство на културата, с които да бъдат финансирани национални фестивали и събития и за наградни фондове за международни конкурси, провеждани в страната ни. С осигуряване на финансирането се подпомагат и популяризират различни изкуства в страната и чужбина, като международните театрални фестивали „Варненско лято“ и „Сцена на кръстопът“ – Пловдив, празниците „Аполония“ – Созопол, международните куклени фестивали „Златен делфин“ – Варна и „Двама са малко, трима са много“ – Пловдив, Фестивалът на свободния театър, „Софийски музикални седмици“ и фолклорния фестивал „Пирин пее“.        Вижте повече
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. - Работен вариант (май 2014 г.)
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. – Резюме (май 2014 г.)
Проект на Индикативна годишна работна програма за 2014 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за 2014г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 година за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 година
Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г.
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