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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.  

 

 

Вижте: Програма  

 

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 

28 май - Световен ден на парковете 

29 май - Международен ден на мироопазващите сили 

на ООН 

Празник на град Горна Оряховица 

Възнесение Господне (Спасовден), Именници: Спас, 

Спаска, Спасена, Спасения, Спасимир, Спасимира, 

Спасуна, Сотир 

30 май - Международен ден на предизвикателството 

Празник на град Козлодуй 

Св. Емилия, Именници: Емилия, Емил, Емилиян 

31 май - Международен ден за борба против тютюно-

пушенето 

Международен ден на блондинките 

1 юни - Международен ден на детето 

Ден на град Враца и на селата Априлово, Безмер, Гра-

нитово, Гьоврен, Дуранкулак, Одърци, Свобода, Церо-

во 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Работна среща "Качество на социалните услуги – стан-

дарти, критерии, нормативна рамка" 

На 21 май 2014г. в Обучителния център на НАСО в София се 

проведе работна среща на тема "Качество на социалните 

услуги - стандарти, критерии, нормативна рамка". През пос-

ледните месеци Национален алианс за социална отговорност 

работи активно в посока налагане на стандарти, критерии и 

нормативна рамка за качество на социалните услуги. При-

помняме ви, че НАСО сформира специална работна група по 

темата, в която участват водещи неправителствени организа-

ции, предоставящи социални услуги за деца и възрастни, 

членове на НАСО, представители на общините, както и упра-

вители на социални услуги.                                   Вижте повече 

Заседание на Националния съвет за интеграция на хора-

та с увреждания 

На 21 май 2014 г. се проведе редовно заседание на Нацио-

налния съвет за интеграция на хората с увреждания. То бе 

открито от заместник-министъра на труда и социалната по-

литика Лазар Лазаров. В работата на Консултативния орган 

участва и заместник-министърът на образованието и наука-

та Иван Кръстев. Участниците в Съвета се запознаха с въз-

можностите в областта и образованието и науката за хората 

с увреждания, осигурени чрез Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.). За-

местник-министър Кръстев представи и приоритетните оси, 

заложени в изпълнението на Оперативната програма.  

Вижте повече 

България получава 110 млн. евро за повишаване на мла-

дежката заетост 

България получава от Европейската комисия (ЕК) 110 млн. 

евро за повишаване на младежката заетост за периода 2014–

2015 г., съобщи на 21 май 2014 г. на пресконференция в Ми-

нистерски съвет заместник-министърът на труда и социална-

та политика Светлана Дянкова. Тя поясни, че с националното 

съфинансиране средствата възлизат на 240 млн. лева. 

„Финансирането е осигурено с реализацията на Националния 

план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 

(НПИЕГМ)”, посочи заместник-министър Дянкова. Тя припом-

ни, че инициативата на ЕК обхваща младежите на възраст до 

24 г. включително, а основната дейност при неговото старти-

ране е изготвянето на индивидуален план за интеграция на 

пазара на труда на всеки младеж, въз основа на оценка на 

неговата пригодност за заетост, като за целта са назначени и 

обучени служители в бюрата по труда.                Вижте повече 

 

Операция „Младежка заетост” осигурява работа на около 

7500 безработни младежи 

Операция „Младежка заетост” ще осигури работа на около 

7500 безработни младежи до 29 години, съобщи днес замест-

ник-министърът на труда и социалната политика Росица Ян-

кова по време на пресконференция на Агенцията по заетост-

та на 19 май 2014 г. Тя поясни, че общо 8000 младежи в це-

левата група ще получат възможност да участват в краткос-

рочни 6-месечни стажове или обучение на работното място 

при работодател за период до 6 месеца. Заместник-министър 

Янкова посочи, че схемата „Младежка заетост” ще има две 

насоки. Едната ще обхване безработните младежи до 29 г., 

които имат висше или средно професионално образувание. 

За тях държавата осигурява средства за заплата, съобразена 

с минималното трудово възнаграждение за съответната про-

фесия, за период от 6 месеца.                              Вижте повече 

 

http://bit.ly/1kvJH8Q
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/530-nsihu
http://nasoki.bg/index.php/9-socialni-politiki/529-zaetost-mladeji
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/531-mlad-zaetost
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МС одобри ОП "Региони в растеж 2014-2020" 

На 21.05.2014 г., Министерският съвет на Република Бълга-

рия, одобри проект на Оперативна програма „Региони в рас-

теж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и националния бюджет, като основа за 

провеждане на официални преговори с Европейската коми-

сия. Министерският съвет упълномощи Министъра на регио-

налното развитие, Десислава Терзиева, да проведе прегово-

рите от името на правителството на Република България с 

Европейската комисия, в съответствие с координационния 

механизъм за разработване на стратегическите и програмни 

документи на Република България за управление на средст-

вата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Евро-

пейския съюз за програмния период 2014-2020 г.  

Вижте повече 

 

Експерти от Швеция посетиха ДАЗД 

Социални работници и държавни служители на Кралство 

Швеция посетиха Държавната агенция за закрила на детето. 

Те бяха приети и поздравени от председателя г-жа Ева Же-

чева. Работната група от Кралство Швеция е в България по 

покана на Международната организация по миграция с цел 

запознаване с практиките за противодействие на трафика на 

хора. „Както прогласява Конвенцията на ООН за правата на 

детето, децата са субект на права, а не обект на закрила. 

Затова сме призвани да създаваме политики и условия, в 

които те да се развиват и да покажат своя потенциал. Вяр-

вам, че посещението ви днес тук ще е ползотворно и ще 

споделите добри практики, които може да приложим в Бъл-

гария”, заяви тя.                                                    Вижте повече 

 

Национална стратегия за развитие на педагогическите 

кадри 

Правителството прие Национална стратегия за развитие на 

педагогическите кадри (2014-2020 г.). Документът определя 

стратегическата рамка на държавната политика за образова-

ние и обучение и за професионално развитие на педагогичес-

ките кадри, задава модел на цялостен подход и на политики 

за подобряване качеството на образованието в страната, съз-

дава условия за повишаване на авторитета и социалния ста-

тус на учителите. Стратегията предвижда изграждане на един-

на система за образование и продължаваща квалификация, 

финансово и информационно-техническо обезпечаване на 

образователната система, равнопоставеност и конкурентност 

на квалифициращите институции и организации. Предвиден е 

комплекс от мерки за актуализиране на механизмите за оце-

няване и самооценяване на учителя и неговия труд, както и 

специални мерки и политики за младите педагогически кадри.                                                                   

Вижте повече 

 

Омбудсманът сезира КС относно уредбата на запрещение-

то 

На 15 май 2014г. Националният Омбудсман на Република 

България отправи искане до Конституционния съд за обявява-

не противоконституционността на разпоредбите на чл. 5, ал.1 

по отношение на думите „и стават недееспособни" и чл. 5, ал. 

3 от Закона за лицата и семейството, с които се накърняват и 

ограничават основни правата на гражданите. Законът за лица-

та  и семейството (ЗЛС) е приет преди повече от половин век - 

през далечната 1949г. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 ЗЛС бива 

изменяна един-единствен път и то през 1953г.  Същата гласи: 

„Непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие 

или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, 

се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни."  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/535-regioni-v-rastej
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/534-sweeden-dazd
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/536-uchiteli-strategy
http://bit.ly/1ocxo4F
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Според последния "Индекс на настигането" качеството на 

живот страната е по-близо до Албания, отколкото до ЕС 

България е на 28 място от общо 35 страни в Европа в класа-

цията "Индекс на настигането" на институт "Отворено общест-

во". Изследването сравнява 28 членки на ЕС и кандидатките 

за общността - Сърбия, Македония, Турция, Албания, Черна 

гора, Босна и Херцеговина и Исландия, като ги оценява по 47 

икономически, социални и политически индикатора. България 

влиза в една и съща група в общата оценка заедно с Алба-

ния, Черна гора, Румъния и най-засегнатата от кризата дър-

жава - Гърция. Целта на изследването е да отговори на въп-

роса до каква степен страните членки от Централна и Източ-

на Европа са настигнали западните държави на континента. 

Индексът регистрира нивата на сближаване или отдалечава-

не по отношение на четири категории: "Икономика", "Качество 

на живот", "Демокрация", "Управление", и се прави вече за 

трета поредна година.                                            Вижте повече 

 

Над 66 000 безработни са започнали работа в реалната 

икономика през първите четири месеца на годината 

Над 66 хиляди безработни лица са започнали работа в реал-

ната икономика през първите четири месеца на годината, 

отчита Министерство на труда и социалната политика. В 

сравнение със същия период на 2013 г. те са с над 7200 лица 

или 12.3% повече. Тенденцията на стабилизиране на първич-

ния пазар на труда продължава. Близо 60 000 места в реал-

ната икономика са заявени в бюрата по труда в периода януа-

ри-април 2014 г., като 2/3 от тях са от частни работодатели. 

Данните отчитат и намаление на ръста на безработица през 

първите четири месеца на 2014 г. спрямо същия период на 

предходната година. Равнището на безработица през април 

2014 г. е 11.8%, като бележи намаление с 0.4 процентни пунк-

та спрямо март. Към 20 май 2014г. безработицата е 11.6%.  

Вижте повече 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

ЦНСТ за деца с увреждания отвори врати в Сливен 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

Ева Жечева, министърът на регионалното развитие Десис-

лава Терзиева и ген. Кольо Милев – кмет на Община Сли-

вен, откриха центъра за настаняване от семеен тип за деца 

с увреждания в град Сливен. Услугата е изградена в изпъл-

нение на Националната стратегия „Визия за деинституциона-

лизация на децата в Република България” със средства от 

Оперативна програма „Регионално развитие”. 

„Деинституционализацията е новата публична политика на 

България. У нас тя не е извършвана в мащабите, в които се 

прави в Европа. Да променим отношението към децата, да 

променим самите себе си – това е в основата деинституцио-

нализация.                                                             Вижте повече 

"Маратон на четенето" в Разград 

В събота, 17 май, сградата на Центъра за обществена подк-

репа към Сдружение „ЖАНЕТА” в Разград бе домакин на 

поредната среща с приемните деца в общината. Този път 

доброволците от Младежки червен кръст бяха подготвили за 

хлапетата тематично занятие „Маратон на четенето”. Децата 

получиха цветни книжки и имаха възможност да се потопят в 

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/549-catchupindex
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/532-nova-rabota
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/533-cnst-sliven
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световете на приказни и вълшебни герои, които ги предизви-

кат към знания, мечтателност, въображение и доброта. Вся-

ко едно дете получи книжки за вкъщи, за да може да се отда-

де на четенето през идващата ваканция.           Вижте повече 

 

Второ международно спортно състезание за хора с ув-

реждания България-Сърбия 

На 14 май 2014 г. в спортна зала „Фестивална” – гр. Видин се 

проведе Второ международно спортно състезание за хора с 

увреждания България-Сърбия. Община Видин и Фондация 

„Подкрепа за реализация”, която е член на НАСО, бяха до-

макини и организатори на събитието. Състезанието се про-

веде и с подкрепата на Дамски Лайънс клуб „Вида” – Видин и 

Български червен кръст - Видин. Официални гости на спорт-

ния празник бяха Борислава Борисова – Зам. Кмет на Общи-

на Видин, Лазар Ружич – Общински съветник от Община 

Зайчар, Душко Перишич – Председател на гражданско сдру-

жение „Добро дърво”, представители на Червен кръст–

Зайчар и други неправителствени организации на хора с 

увреждания.                                                           Вижте повече 

 

Фондация "Сийдър" проведе практическо обучение за 

ЦНСТ 

На 8 май във Велико Търново Фондация „Сийдър” в парт-

ньорство с Държавната агенция за закрила на детето, общи-

на Велико Търново, и Регионалния информационен център 

проведе практическо обучение за общини относно управле-

нието на центрове за настаняване от семеен тип. Това обу-

чение се фокусира върху принципите на грижа и методите за 

справяне в кризисни ситуации. Общините Велико Търново, 

Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Пордим, Луковит, чии-

то представители взеха участие в обучението предоставят 

или предстои да открият такива социални услуги в близко 

бъдеще.                                                                  Вижте повече 

Проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в 

град Казанлък” 

Предстои започване на процедурата по набиране на персо-

нал по Проект „Разкриване на резидентен тип социални услу-

ги в град Казанлък”, съобщиха от пресцентъра на общината. 

Проектът „Разкриване на резидентен тип социални услуги в 

гр. Казанлък” по Оперативна програма „Развитие на човешки-

те ресурси“ е част от прилагането на националната политика 

за извеждане на децата/младежите, в това число такива с 

увреждания, настанени в специализирани институции за де-

ца. По проекта ще бъдат създадени нов тип резидентни услу-

ги, което цели замяна на институционалната грижа с такава 

близка до семейната среда в общността – ще бъдат разкрити 

три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за 36 де-

ца/младежи и едно Защитено жилище (ЗЖ) за 8 младежи.  

Вижте повече 

 

Пловдив изгражда социална оранжерия 

Предложение за отпускане на 10 хил. лв. от общинския бю-

джет за съфинансиране на социален проект "Социална оран-

жерия" внася на редовната сесия на ОбС на 29 май зам.-

кметът на Пловдив Георги Титюков, предаде репортер на 

Plovdiv24.bg. "Това е проект за изграждане на социална оран-

жерия, в която деца и възрастни с леки увреждания от комп-

лекса за социални услуги (КСУ) "Св. Георги" да могат да се 

учат на занаят - зеленчукопроизводство. Това са хора, които 

могат да работят, но повечето от тях са с решение на ТЕЛК и 

са на социална пенсия от порядъка на 115 и 150 лв., с които 

пари трудно се кара цял месец.                            Вижте повече 

 

Живот в семейна среда - нова възможност за деца и мла-

дежи с увреждания в община Бургас 

Започна реализирането на дейностите на проект 

BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 "Живот в семейна среда - 
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нова възможност за деца и младежи с увреждания в община 

Бургас". С него са спечелени 816 576 лв. безвъзмездна фи-

нансова помощ. Той се явява надграждащ на предишен про-

ект, с който Община Бургас построи пет прекрасни Центъра 

за настаняване от семеен тип - 2 в "Меден рудник", 2 в квар-

тал Ветрен и 1 в к-с "Лазур". Вече е проведен подбор и обу-

чение на персонала, който ще обгрижва децата и младежите 

от целевата категория. Това са 65 нови работни места за 

педагози, психолози, медицински сестри.           Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Даниела Бобева: Хората не понасят реформите 

Вицепремиерът Даниела Бобева смята, че хората са се 

уморили от реформи. В същото време, дори и дълго чака-

на всяка реформа, тя задължително среща съпротива на 

определен кръг от интереси. Въпреки това тя е убедена 

в правилността на изпълнените цели на правителство-

то за облекчаване на административната тежест и 

предстоящите промени в посока реиндустрализация, 

адаптиране на образованието към целите на бизнеса, 

запазване на социални мир.  

 

Д-р Румяна Тодорова: Без спешни промени в зако-

ните здравната система ще рухне 

Д-р Румяна Тодорова е родена на 25 юни 1958 г. в София. 

Завършила е медицина в София. Има специалност “Кожни 

болести и венерология”. Работила е в районната болница 

в Сливница, в VIII и XXIV поликлиника в София и в Област-

ния кожен диспансер. Негов директор е от 1995 до 2004 г. 

От 2004 до 2009 г. работи в Националната здравноосигури-

телна каса. През 2006 г. оглавява касата до 2009 г. На 10 

юли 2013 г. отново е избрана за управител на НЗОК. 

 

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и 

панелка 

Актрисата Боряна Пунчева не се нуждае от представяне. 

Тази година на екран излезе документалният филм 

"Дългият път към дома", на който тя е съсценарист и ре-

жисьор. Филмът разказва за съдбата на осиновения във 

Франция Илия, който е от ромски произход, както и за други 

негови братя по съдба, взети от родители чужденци. С Бо-

ряна разговаряме за пътя на изоставените деца, за късме-

та да получиш шанс, за толерантността на българите към 

различния, както и за усилията в днешно време да правиш 

изкуство. 

 

Акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН: Гу-

бим умните хора на България 

Стефан Воденичаров е роден на 1 септември 1944 г. Завър-

шил е Техническия университет в София, специалност 

„Технология на металите“. Става доцент през 1989-а и про-

фесор през 1991 г. Избран е в БАН за член-кореспондент 

през 2004 г., за академик - през 2012 г., и за председател на 

Академията с четиригодишен мандат - на 3 декември 2012 

г. Директор е на Института по металознание при БАН. 

http://nasoki.bg/index.php/10-socialni-uslugi/546-burgas-sem-sreda
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/550-interview-bobeva
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/551-rumyana-todorova
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/551-rumyana-todorova
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/552-boryana-puncheva
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/552-boryana-puncheva
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/553-stefan-vodenicharov
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/553-stefan-vodenicharov


Бр. 21(3)/26.05.2014 г. 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис проведе "Дни на отворените врати" за четвърта 

поредна година 

За четвърта поредна година Аурубис България организира 

инициативата „Дни на отворените врати”. Събитието се про-

веде на 17 и 18 май в производствената база на компанията, 

близо до градовете Пирдоп и Златица. Традиционно инициа-

тивата предизвика голям интерес сред граждани от региона, 

студенти, роднини на работещите и пенсионирани служители, 

както и партньори на компанията. През двата дни над 350 

посетители имаха възможност да се запознаят отблизо и да 

видят в реална среда високотехнологичното оборудване, про-

цесите, технологиите, оптимизациите и инвестициите, осъ-

ществени от компанията през последните години.  

Вижте повече 

„Звездите на МЕТРО“ 2014 ще донесат 20 000 лева на 

един социално ангажиран проект 

Ако сте независим предприемач или собственик на малък или 

среден бизнес в България и развивате социално отговорни 

проекти в подкрепа на общността, то вашата компания може 

да бъде една от „Звездите на МЕТРО“. Веригата за търговия 

на едро МЕТРО Кеш енд Кери България търси да отличи 

“звездите” на малкия и среден бизнес и ще връчи една голяма 

награда на стойност 20 000 лв. Много предприемачи и фирми 

организират локални социални инициативи, но, за разлика от 

големите компании, рядко получават признанието на общест-

вото. Сега те могат да спечелят 10 000 лв. в брой и още 10 

000 лв. в подкрепа на свой социален бизнес проект, като до 6 

юни споделят своята история.                               Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Връчиха награда „Пловдив“ в областта на изкуството и 

културата 

На стилна церемония в Дома на културата „Борис Христов“ 

бяха връчени награди „Пловдив“ в областта на изкуството и 

културата за 2013 година. Над 60 творци бяха предложени за 

приза в разделите журналистика, художествена литература, 

художествен превод, архитектура, музика, театър, изобрази-

телно изкуство, фотография и операторско майсторство, про-

изведение на изкуството, предназначено за деца. 23-ма от 

предложените попаднаха в номинациите. Призът за меценат-

ство бе връчен от кмета на Пловдив инж. Иван Тотев. „Трудно 

е в такива времена дори да се говори за социална отговор-

ност.                                                                         Вижте повече 

 

Пътуващ фестивал "Като звездите" събира за втори път 

в Павликени деца от социални домове 

350 деца от социални домове от цялата страна ще участват в 

националния детски фестивал "Като звездите", чийто дома-

кин за втора година ще бъде Павликени. Музикалният форум 

се провежда под патронажа на вицепрезидента Маргарита 

Попова, която ще дойде за неговото откриване на 30 май от 

13,00 часа в Летния театър на града. "Като звездите" е единс-

твеният в Европа пътуващ детски спектакъл, който през годи-

ната обикаля социалните заведения в страната, за да открива 

талантите сред техните възпитаници.                  Вижте повече 
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26 май – София, Добри практики и възможности през новия 

програмен период – Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси“ 

Свищов, Публично събитие под надслов „Европа за 

нас“ 

Монтана, Информационна среща за представяне на 

новия програмен период пред медии 

27 май – Ново село, Популяризиране на Споразумението за 

партньорство 

Стралджа, Информационна среща „Стратегическата 

рамка за развитието на България през период 2014-

2020 г.“ 

Пловдив, Информационна среща пред академична 

общност под мотото „ДА създаваме ЗАЕДНО“ 

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 рам-

ка за развитието на България през период 2014-2020 

г.“ 

Съединение, Информационен семинар „Да създаваме 

ЗАЕДНО“ 

София, Информационна среща „Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ – въз-

можности през новия програмен период“ 

Монтана, Обучителна среща на тема „Управление на 

социалната услуга Център за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ). Принципи. Практики“ 

Плевен, Ден на отворените врати в Дневен център за 

възрастни с увреждания 

28 май – 12 юни – Женева, 103-ата сесия на Международна-

та конференция на труда 

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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 

Семинарът се организира с цел с подобряване работата на 

специалистите с потребителите на социални услуги, об-

съждане на случаи от практиката, обучение и обмяна на 

опит и е предназначен за служители на социални услуги за 

хора с увреждания от страната. Програмата е насочена 

към видовете увреждания и работата с тях с оглед пости-

гане на по-добро качество на предоставяните социални 

услуги. 

 

4 юни - София, Обучителен център: Обсъждане и приема-

не на материалите за Националния форум на доставчици-

те на социални услуги 

Членовете, експертите и партньорите на НАСО, работи-

ли в различните работни групи през последните месеци, 

ще направят обсъждане и ще финализират материалите 

за предстоящия Девети национален форум. 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на Доклад за изпълнението на Националната програ-

ма за закрила на детето за 2013 г. 

 

Проект на Национална програма за закрила на детето за 

2014 година 

 

29 май – София, Информационна среща на тема „Добри 

практики и възможности през новия програмен период – Опе-

ративна програма „Наука и образование за интелигентен рас-

теж“ 

Ямбол, Среща с бенефициенти 

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

29 – 31 май – Албена, Национална среща на финансистите от 

общините, НСОРБ 

30 май – Габрово, Информационен ден на тема „Първите 

Седем години на Габрово в Европейският съюз“ 

Елхово, Информационна среща на тема: 

„Стратегическата рамка за развитието на България 

през период 2014-2020 г.” 

Раднево, ХVII Конференция на Радневското психиат-

рично  дружество, ЦСРИ за възрастни с психични разс-

тройства, Стара Загора  ще участва  с презентация на 

тема "Терапия с  изкуство - куклотерапия за лица пси-

хични разстройства" 

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“ 

1-6 юни – София, Фестивал „Световен Театър в София”  

ПМС № 79 от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наб-

людение на Споразумението за партньорство на Република 

България и на програмите, съфинансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 

2014-2020 г. 

ПМС № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми-

те, съфинансирани от Европейския фонд за регионално раз-

витие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на 

Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и ри-

барство за периода 2014-2020 г. 

ПМС № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определя-

не на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмезд-

на финансова помощ от Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм. 

ПМС № 119 от 20.05.2014 г. за приемане на национални пра-

вила за допустимост на разходите по оперативните програми, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално разви-

тие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Ев-

ропейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и ри-

барство, за финансовата рамка 2014-2020 г. 

ПМС № 5 от 18.01.2012 г. за разработване на стратегически-

те и програмните документи на Република България за управ-

ление на средствата от фондовете по Общата стратегическа 

рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 

г. 

Правата ми на работното място (проучване на Департамент 

за правна култура и подкрепен от Фондация "Америка за Бъл-

гария") 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4582
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4582
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4583
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4583
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/29
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/398-sozopolis
http://www.namrb.org/?act=news&id=1991
http://www.namrb.org/?act=news&id=1991
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/05/30
http://autism2014.karindom.org/
http://autism2014.karindom.org/
http://www.csr.bg/society/1630-kariera-s-kauza-s-vtoro-izdanie-na-31-maj-v-dvora-na-sofijskiya-universitet
http://www.csr.bg/society/1630-kariera-s-kauza-s-vtoro-izdanie-na-31-maj-v-dvora-na-sofijskiya-universitet
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=77894&nxt=5
http://eufunds.bg/document/7028
http://eufunds.bg/document/7029
http://eufunds.bg/document/7030
http://eufunds.bg/document/7031
http://eufunds.bg/document/2266
http://pravatami.bg/rabota/


Бр. 21(3)/26.05.2014 г. 

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.) 

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

KA2 Еразъм + Стратегически партньорства (1 октомври 2014 

г.) 

Европа за гражданите: Проекти за гражданско общество (1 

септември 2014 г.) 

Европа за гражданите: Побратимяване (4 юни и 1 септември 

2014 г.) 

Европа за гражданите: Мрежи от градове  (4 юни и 1 септемв-

ри 2014 г.) 

Европа за гражданите: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

Конкурс за участие в  

програма за социално предприемачество  

за неправителствени организации 

 

Българският център за нестопанско право, Програмен 

и аналитичен център за европейско право и Фондация 

УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за 

България" обявяват програма за социално предприе-

мачество, включваща обучения по социално предпри-

емачество и развитие на стопанска дейност от непра-

вителствени организации, подготовка на бизнес план 

за стартиране на стопанска дейност и участие в кон-

курс за най-добър бизнес план. 

 

Три неправителствени организациите ще си разпре-

делят увеличеният награден фонд от 30 000 лева, 

предоставен от Фондация УниКредит и Фондация 

„Америка за България". 

 

„Партньорства за сътрудничество в областта на спорта“ и 

„Европейски спортни събития с нестопанска цел“ (26 юни 

2014 г.) 

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

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Хоризонт 2020, Обществена и политическа ангажираност на 

младежи и тяхната перспектива за Европа (3 юни 2014 г.) 

МОН, Идеен проект: Център за върхови постижения (30 май 

2014 г.) 

 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/1hBBnlY
http://bit.ly/1fHW7nT
http://bit.ly/1ncUZ18
http://bit.ly/1ncUZ18
http://bit.ly/1n8DNxZ
http://bit.ly/1plIAcu
http://bit.ly/TFJln0
http://bit.ly/1jfFHoj
http://bit.ly/1gZ6P0M
http://bit.ly/1gqT9en
http://bit.ly/1gpx2EX
http://bit.ly/1gpx2EX
http://bit.ly/1gpx2EX
http://bit.ly/1of8CRp
http://bit.ly/1of8CRp
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/S2B8aO
http://bit.ly/S2B8aO
http://bit.ly/1lJWUaY

