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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD КАЛЕНДАР 
25 май - Ден на безследно изчезналите деца 

28 май - Ден на парковете 

29 май - Международен ден на мироопазващите сили на 

ООН 

Празник на град Горна Оряховица 

30 май - Международен ден на предизвикателството 

Черешова задушница 

Имен ден: Емилия 

31 май - Международен ден за борба против тютюнопу-

шенето 

Международен ден на блондинките 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

17 - 19 юни 2015 г. 

Златни пясъци, Варна 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 26 МАЙ 2015 г. 

Този форум е първо издание на модел, който си поставя за 

цел да даде трибуна и възможност за представяне на самите 

социални услуги и техните екипи. В духа на добрата тради-

ция на извоювалите си висока оценка, популярност и полез-

ност национални форуми на доставчиците на социални услу-

ги, основна задача на събитието е да представи социалните 

услуги, техните екипи, ползватели и чрез добър опит да 

очертае основните посоки на тяхното бъдещо развитие. Фо-

румът включва изложение на социалните услуги чрез излож-

бена площ, видео или текстово представяне на добри прак-

тики, с цел обмен на опит и развитие.                      Вижте още 

Програма  Регистрация 

Европейският парламент прие резолюция по правата на 

хората с увреждания 

На 20 май 2015 г. Европейският парламент (ЕП) прие резолю-

ция, в която изразява силната си подкрепа за пълното прила-

гане на Конвенцията на ООН за правата на хората с уврежда-

ния (КООНПХУ). Резолюцията беше приета с огромно мнозин-

ство, като гласуването беше последвано от пленарен дебат и 

изслушване, в което членовете на ЕП и представители от ор-

ганизации на и за хора с увреждания и европейски институции 

дискутираха нивото на прилагане на КООНПХУ. Резолюцията 

посочва, че Европейският парламент трябва да бъде напълно 

въвлечен в наблюдението и прилагането на КООНПХУ. В час-

тност се акцентира върху процесите на преглед на КООНПХУ 

и конструктивния диалог между ЕС и Комитета на ООН по пра-

вата на хората с увреждания. 

Национално обучение „Нормативна рамка за организация 

и управление на социалните услуги“ 

На 21 и 22 май 2015 г. в град София се проведе национално 

обучение на тема „Нормативна рамка за организация и управ-

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1498-2015-04-20-20-08-45
http://naso.bg/images/files/2015Forum_Varna_draft1.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_Varna_2015.pdf
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1547-2015-05-21-19-28-17
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1547-2015-05-21-19-28-17
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1550-2015-05-23-11-13-55
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1550-2015-05-23-11-13-55
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Национален конкурс  

„Децата и бъдещето на България“ 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

има удоволствието да Ви съобщи, че организира кон-

курс за детска рисунка на тема „Децата и бъдещето на 

България“. Каним всички малки и по-големи творци да 

изпратят своята рисунка на тема „Децата и бъдещето 

на България“, като по желание могат да добавят кратко 

описание на идея как рисунката изобразява виждането 

им за участието на децата в бъдещето на България, по 

пощата на адрес п. к. 1000 гр. София, ул. „Сердика“ № 

13, етаж 4. Допустимите формати са А4 и А3, с предпо-

читана от участника изобразителна техника.  

Срокът за получаване на творбите е  

5 юни 2015 г.                                        

Каним всички приятели, членове и  

партньори на НАСО да се включат в  

популяризирането на инициативата и в привли-

чането на участници в конкурса.  

ление на социалните услуги“, организирано от Национален 

алианс за социална отговорност. Обучението е част от годиш-

ната програма за обучения и повишаване капацитета на дос-

тавчиците на социални услуги на НАСО. Водещи лектори бя-

ха г-жа Нина Кънчева – главен експерт в отдел „Закрила на 

детето“ - дирекция „Закрила на детето“ и г-жа Маргарита Ди-

шева – главен експерт в отдел „Социални услуги за пълно-

летни лица“ - главна дирекция „Социално подпомагане“. 

НАСО участва във форум по социално предприемачест-

во в Брюксел 

На 18 и 19 май 2015 г. Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО) участва във форум на тема „Открийте света 

на социалното предприемачество“ в Брюксел, Белгия. Двуд-

невното събитие се организира от Eurodiaconia, ЕNSIE и Ев-

ропейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с ув-

реждания (EASPD). В първия ден на форума участници от 

различни европейски държави – Великобритания, Ирландия, 

Франция, Австрия, Чешка република, Хърватска, Косово, Ру-

мъния, България чрез НАСО и други, представиха специфич-

ния за отделните държави опит в стартирането, развитието и 

осигуряването на устойчивост на социални предприятия. 

ПРИЯТЕЛИ НА НАСО И ДЕЦАТА 

"Бочко" обяви подкрепата си за организирания от НАСО конкурс за детска рисунка 

"Децата и бъдещето на България". Вече повече от 20 години "Бочко" заслужено носи 

титлата „верен помощник“ на майките в ежедневната грижа за малките съкровища. Во-

дени от мисълта за постоянната грижа за бебетата и децата, „Бочко“ съчетава познани-

ята по билките и съставките и създава качествени продукти, на които всяка майка може 

да се довери.  

"Бочко" ще осигури награди в онлайн гласуването на конкурса, което вече тече във 

Фейсбук страницата на НАСО и ще осигури 5 комплекта продукти с марка "Бочко" за 

първите 5 рисунки събрали най-много лайкове. Допълнително ще бъде обявена една 

специална награда за малък участник "Бочко", която ще бъде определена от екипът на Бочко.  От името на всички членове 

на НАСО, благодарим на "Бочко" за подкрепата и общата ни кауза  - грижата за децата на България.  

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1546-2015-05-21-14-23-23
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1546-2015-05-21-14-23-23
http://www.bochko.bg/
http://www.bochko.bg/
http://www.bochko.bg/
https://www.facebook.com/nasobg
http://www.bochko.bg/
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Правителството одобри промените в Кодекса на труда 

Три промени в Кодекса на труда одобри правителството – 

въвеждането на еднодневни трудови договори, промени в 

работно време с променливи граници и уеднаквяването на 

продължителността на платен отпуск за всяко дете без огра-

ничения. Предлага се приемането на нова законова разпоред-

ба, с която се дава възможност на регистриран земеделски 

стопанин да сключва еднодневен трудов договор с работник. 

Кабинетът гласува предложенията за промяна в пенсион-

ната система 

„Доволен съм, че правителството и социалните партньори 

внасят в Народното събрание съгласуван законопроект по 

толкова важна и чувствителна тема. Всеки от нас прояви на-

ционална отговорност и направи своите отстъпки, за да прие-

мем един съгласуван и съдържателен пакет. Показахме, че 

ако има достатъчно открит диалог, съгласието по общи прио-

ритети е възможно включително в области, в които има много 

различия. Благодаря на колегите си и на всички участници в 

този процес“, коментира след заседанието на Министерският 

съвет на 20 май 2015 г., вицепремиерът и министър на труда 

и социалната политика Ивайло Калфин. 

Годишна среща на местните власти от Югоизточна Евро-

па 

Над 500 делегати от България и Югоизточна Европа взеха 

участие в Годишната среща на местните власти, която се про-

веде от 17 до 19 май 2015 г. в Пловдив. В срещата участваха 

също президентът Росен Плевнелиев и министри от кабине-

та. Сред участниците имаше кметове и представители на об-

щини от 15 държави - Хърватия, Косово, Словения, Македо-

ния, Молдова, Сърбия, Украйна, Босна и Херцеговина, Тур-

ция, Румъния, Албания, Черна Гора, Република Сръбска, Бос-

на и Херцеговина и Австрия. Организатори на събитието са 

Националното сдружение на общините в Република България 

(НСОРБ), Мрежата на асоциациите на местните власти в 

Югоизточна Европа (NALAS) и община Пловдив. 

18 общини с награда за иновации и добро управление 

Осемнадесет български общини получиха Етикет за иновации 

и добро управление на местно ниво. Награждаването беше 

част тържествената церемония по закриването на Годишната 

среща на местните власти от югоизточна Европа в Пловдив, 

съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството. Отличените общини в приклю-

чилата трета процедура са: Банско, Бяла Слатина, Враца, 

Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, 

Долна баня, Кнежа, Ловеч, Павликени, Петрич, Поморие, Сви-

щов, Столична, Троян, Търговище. Наградите връчи заместник 

министър-председателят по европейските фондове и икономи-

ческата политика Томислав Дончев. 

Стартира Програма за обучение и заетост 

Агенцията по заетостта (АЗ) стартира Програма за обучение и 

заетост на продължително безработни лица. В дирекциите 

„Бюро по труда” (ДБТ) в страната са обявени условията за 

кандидатстване на работодатели. Чрез Програмата се осигу-

рява заетост на продължително безработни лица, регистрира-

ни в бюрата по труда, и се повишава пригодността за заетост 

на лицата чрез включването им в обучения, водещи до пови-

шаване на знанията и квалификацията. 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ ВОДЕЩИ НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 

МТСП с нова визия онлайн 

Агенцията по заетостта отбеляза 25-годишен юбилей 

Приет е доклад за състоянието на администрацията през 

2014 г. 

Създава се дирекция "Добро управление" в администра-

цията на МС 

Приет е план за действие за взаимна оценка в държавите-

членки на регулираните професии 

АСП се модернизира технологично 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2125-2015-05-23-06-58-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2113-2015-05-22-10-57-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2113-2015-05-22-10-57-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2139-2015-05-23-08-52-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2139-2015-05-23-08-52-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2138-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2121-2015-05-23-06-31-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2114-2015-05-23-05-23-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2120-25-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2122-2014-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2122-2014-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2123-2015-05-23-06-53-36
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2123-2015-05-23-06-53-36
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2124-2015-05-23-06-56-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2124-2015-05-23-06-56-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2118-2015-05-23-05-29-22
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Трудът в България 6,5 пъти по-ниско платен отколкото 

средноевропейския 

Разривът между бедни и богати най-голям за  

последните 30 години 

МТСП: Промените в пенсионната система нямат  

алтернатива 

Всеки 5 младеж в България - без работа и не учи 

Всеки българин губи осем дни годишно в битка с  

бюрокрацията 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Промени в документацията на "Да не изоставяме нито 

едно дете" 

Агенцията за социално подпомагане информира, че има 

изменения в в Изискванията за кандидатстване и в бюджета 

(Приложение Б-1) от пакета документи за кандидатстване по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна фи-

нансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито 

едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в 

общността". Операция „Да не изоставяме нито едно дете” се 

реализира в съответствие с целите и приоритетите, залегна-

ли в политическия документ Национална стратегия „Визия 

за деинституционализацията на децата в Република Бълга-

рия”.  

Проектът „И аз имам семейство” удължава действието 

си до края на октомври 2015 г. 

Успешната реализация на проекта „И аз имам семейство" 

доведе до ново удължаване на действието му с 5 месеца до 

края на октомври 2015 г. С оглед финансовото осигуряване 

на предлаганага услуга „приемна грижа" бюджетът на опе-

рацията се увеличава с над 5 милиона лева, като общият му 

размер вече надхвърля 28 милиона лева, при първоначално 

финансиране от 15 милиона лева. Проектът се реализира 

от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83 

общини и с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси".  

 

ВИЖТЕ ОЩЕ ВОДЕЩИ НОВИНИ ОТ СЕКТОРА НА  

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

Обсъждане на Областната стратегия за развитие на со-

циалните услуги в Сливен 

Работилница за трудотерапия в Кюстендил 

Информационна кампания под наслов „За да има утре!” 

в Ямбол 

Обмен на опит между ЦНСТ и ЗЖ в София 

Създават защитено жилище за нуждаещи се младежи в 

Свищов 

Продължават дейностите по проекта за деца и младежи 

с увреждания в община Разград 

Младежки медиатор започна работа в община Дупница 

Кюстендил кандидатства за създаването на Дневен цен-

тър за възрастни хора с увреждания 

ЦНСТ в Долни чифлик адаптират приетите деца 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2131-6-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2131-6-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2108-30-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2108-30-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2115-2015-05-23-05-24-51
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2115-2015-05-23-05-24-51
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2129-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2135-8-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2135-8-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2119-2015-05-23-05-35-04
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2119-2015-05-23-05-35-04
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2117-2015-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2117-2015-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2136-2015-05-23-08-36-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2136-2015-05-23-08-36-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2128-2015-05-23-07-31-15
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2133-2015-05-23-08-24-38
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2133-2015-05-23-08-24-38
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2116-2015-05-23-05-27-07
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2132-2015-05-23-08-23-38
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2132-2015-05-23-08-23-38
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2130-2015-05-23-08-15-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2130-2015-05-23-08-15-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2137-2015-05-23-08-39-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2127-2015-05-23-07-30-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2127-2015-05-23-07-30-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2126-2015-05-23-07-29-12


Бр. 21(4)/25.05.2015 г. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

НАСО набира стажанти 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) е воде-

ща национална организация в областта на социалните услуги 

и политики, обединяваща доставчиците на социални услуги 

от цялата страна и в областта на подкрепата на хората с ув-

реждания чрез обединяване на организации, социални услу-

ги, работодатели и други структури, работещи ЗА хората с 

увреждания. Във връзка с развитие на дейността си НАСО 

набира стажанти за позициите редактор, репортер, връзки с 

обществеността, социални услуги и корпоративна социална 

отговорност за град София.                   

Фондация "Сийдър" търси изпълнителен директор 

Фондация "Сийдър" търси експерт за позицията 

"Изпълнителен директор", който ще има отговорност да ръко-

води Фондацията в нов етап от нейното развитие и растеж. 

Целта на "Сийдър" е разширение на реализираните програми, 

пилотиране на нови методи и намиране на иновативни реше-

ния за проблеми, с които се сблъскват български деца, мла-

дежи и семейства. Позицията е базирана в София, с чести 

пътувания в страната. От новоназначеният изпълнителен 

директор се очаква да започне работа през месец юли. Сро-

кът за подаване на документи е 31 май.      

КУЛТУРА 

В навечерието на 24-ти май раздадоха награди „Варна“ 

Голямата награда „Варна” , 10 награди „Варна” на дейци на 

културата и творчески формации, 9 награди „Варна” в систе-

мата на предучилищното и училищно образование и 6 награди 

„Варна” в сферата на науката и висшето образование, както и 

почетните знаци за заслуги към Варна раздадоха в навечерие-

то на 24-ти май кметът Иван Портних и председателят на ОбС 

Иван Луков. 

 

ОЩЕ ОТ КУЛТУРА 

Детска творителница за кукли в Бургас 

Клуб по интереси на открито в Силистра 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Майкрософт с интерес за откриване на иновационен цен-

тър във Варна 

Варна винаги е била примамлива дестинация за Майкрософт, 

затова от компанията сериозно обмислят да разкрият един от 

иновационните си центрове в морската столица. Това стана 

ясно по време на разговор между кмета Иван Портних и Иво 

Русев, търговски директор на Майкрософт България. Повод 

за визитата бе реализацията на проекта „Социална чайна“ на 

фондация „Розови очила“, който спечели второ място в наци-

оналната инициатива за социално предприемачество на Нова 

телевизия. 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, зае-

мащи висши публични длъжности 

Проект на ПМС за определяне нови размери на минималната 

работна заплата за страната 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

насърчаване на заетостта 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2106-2015-05-17-05-09-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2098-2015-05-15-15-22-12
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2110-24
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2109-2015-05-22-10-30-57
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2107-2015-05-21-17-04-40
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2134-2015-05-23-08-26-32
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2134-2015-05-23-08-26-32
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1686
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1686
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1685
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1685
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1681
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1681
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

25 май - Стара Загора, Конференция „Усъвършенстване на 

социалните услуги в общността по ранна интервенция при 

деца с ментални проблеми“ 

 Конференцията се организира от Гражданско сдружение 

"Алтернатива 55", представителство на НАСО за Стара 

Загора, в рамките на проект със същото име, реализиран с 

финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 

„Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество". 

26 май - Враца, Обмяна на опит и добри практики между 

социални услуги „Дневен център“ 

Събитието се организира от представителствата на НА-

СО във Враца и Монтана, като ще бъдат дискутирани раз-

лични методи и аспекти на работа с потребителите в ус-

лугите "Дневен център". 

26 - 27 май - Силистра, Трудотерапевтичен уъркшоп  

Национален алианс за социална отговорност, чрез своето 

Представителство в Силистра - Фондация „Съпричастие – 

Силистра“ организира двудневен трудотерапевтичен 

уъркшоп. Уъркшопът е предназначен за трудо- и арт тера-

певти, социаялни работници, психолози, педагози и специа-

листи, които работят с потребители на социални услуги. 

Програмата на срещата е изготвена, съобразно интереси-

те и нуждите на работещите в социалния сектор като вяр-

ваме, че реализацията ще има значим надграждащ ефект в 

работата на сектора като цяло. 

27 май - Враца, Обучение "Модели на работа и дейности с 

потребители на услугата Защитено жилище за лица с пси-

хически разстройства“ 

Обучението ще разгледа различни модели на работа и дей-

ности с потребители на услугата "Защитено жилище за 

лица с психически разстройства". Програмата включва разг-

леждане на най-често срещаните психически разстройства 

- шизофрения, биполярно афективно разстройство, епилеп-

сия, депресия, черепно-мозъчни травми, тумори, деменция, 

Алцхаймер, умствена изостаналост. Предвидена е възмож-

ност за дискусия и обсъждане на случаи от практиката.  

27 май - Бургас, Конференция "НОВО НАЧАЛО - Стартира-

не на иновативни социални услуги за хората с уврежда-

ния в Бургас" 

Събитието се организира от Сдружение "Социален център 

Бургас", представителство на НАСО за Бургас, в рамките 

на проект НОВО НАЧАЛО Стартиране на иновативни соци-

ални услуги за хората с увреждания в Бургас, финансиран по 

ОП "Развитие на човешките ресурси". В рамките на проек-

та се въвеждат иновативни социални практики под форма-

та на социален екперимент в подкрепа на хората с увреж-

дания в Бургас.  

1 юни - София, Хепънинг "Ние сме децата на България" 

Национален алианс за социална отговорност организира 

Хепънинг "Ние сме децата на България". Събитието включ-

ва арт-пленер и е част от Националния конкурс за детска 

рисунка "Децата и бъдещето на България" и е предназначе-

но за деца от социални услуги на територията на гр. Со-

фия и деца от масовите училища. 

5 юни - Търговище,  Регионален форум на социалните ус-

луги „Създаване на подкрепяща среда за социализация 

на уязвими хора и общности чрез социалните услуги в 

общността" 

Регионалният форум на социалните услуги се организира 

от Представителството на Национален алианс за социал-

на отговорност за Област Търговище - "Търговищко дру-

жество за психично здраве" и Община Търговище. МТСП ще 

представи политика за създаване на подкрепяща среда в 

България за уязвими хора и общности чрез интегрирана 

подкрепа в социалните услуги в общността, а представи-

тели на неправителствения сектор ще представят добри 

практики и опит по темата. 

http://naso.bg/20-upcoming-bg/1503-25-05-2015
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1503-25-05-2015
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1503-25-05-2015
http://naso.bg/component/icagenda/281-26-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/281-26-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/284-26-27-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/282-27-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/282-27-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/282-27-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/285-27-05-2016?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/285-27-05-2016?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/285-27-05-2016?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/288-01-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/289-05-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/289-05-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/289-05-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/289-05-06-2015?Itemid=383
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Мая Мицова, представителство на НАСО за Кюстендил, 

която на 27 май празнува рожден ден. 

Жителите и гостите на Горна Оряховица, които на  

29 май отбелязват Празника на града. 

Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и соци-

алната политика, който на 30 май празнува рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

1 - 30 май - Трета кампания „До работа с колело” 

18 – 26 май – Женева, 68-ата сесия на Световната здравна 

асамблея – Общо събрание на Световната здравна организа-

ция 

25 май - Перник, Информационна среща с представители на 

бизнеса на тема: „Представяне на актуална информация за 

процедури за кандидатстване за предоставяне на безвъзмезд-

на финансова помощ по Оперативните програми. Споделяне 

на добри практики и научени уроци.“ 

Плевен, Среща „Областен информационен център - 

Плевен в подкрепа на медиите за популяризиране на 

програмен период 2014 – 2020 г.“ 

26 май - Бойница, среща за представяне на процедура 

„Независим живот“, финансирана от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

София, Информационна среща на тема:„ Възможности 

пред академични общности по оперативни програми 

финансирани чрез ЕСИФ“ 

Лъки, Информационно събитие „ДА продължим ЗАЕД-

НО“ 

27 май – София, Втори информационен ден за първата проце-

дура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП" по одоб-

рената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ-

ност" 2014-2020 

София, Информационна среща на тема „Представяне 

на документация по процедура за предоставяне на БФП 

„Независим живот“ 

Перник, „Представяне на актуална информация за про-

цедури за кандидатстване за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ по Оперативните програми. 

Споделяне на добри практики и научени уроци.“ 

Ямбол, Пресконференция „ОИЦ-Ямбол - още една годи-

на ЗАЕДНО“ 

28 – 30 май – Камчия, Осемнадесета национална среща на 

финансистите от общините, НСОРБ 

28 май – София, Изложение на оперативните програми „Една 

посока – много възможности” 

Перник, „Представяне на информация за дейността на 

ОИЦ – Перник за изтеклия период. Актуални процеду-

ри за кандидатстване по Оперативните програми. Спо-

деляне на добри практики.“ 

Видин, Представяне на схема "Независим живот" оп 

ОП РЧР 

Благоевград, Представяне на схема "Независим живот" 

оп ОП РЧР 

Благоевград, Представяне на схема "Подобряване на 

производствения капацитет в МСП" по ОП ИК 

29 май - Стара Загора, Четвърта годишна конференция 

„Човешки ресурси и регионално развитие“ 

Видин, Представяне на схема „Подобряване на произ-

водствения капацитет в МСП“, финансирана от Опера-

тивна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

1-5 юни – Бургас, Детска творителница за кукли 

1 – 13 юни – Женева, 104-а сесия на Международната конфе-

ренция на труда  

https://docs.google.com/forms/d/17OeAXWdD-9OaXhEB3gSCqPDQgbWX-cekidEdT726L2o/viewform
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо кан-

дидатстване) 

Smart Start-Up – Конкурс за иновативни бизнес идеи на младе-

жи (29 май 2015 г.) 

Международен фонд за насърчаване на културата на UNESCO 

2015 (29 май 2015 г.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” (10 юни, 10 юли 2015 г. и 6 януари 2016 г.)  

„Награда за децата” (12 юни 2015 г.) 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 

2015 (15 юни 2015 г.) 

Дейности за насърчаване на междукултурния диалог (17 юни 

2015 г.) 
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Грантове на Националната фондация за демокрация (NED) за 

НПО (19 юни 2015 г.) 

Reach for Change в България – ПРОМЯНАТА (30 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

Награди за социално предприемачество SEIF (30 юни 2015 г.) 

Грантове за НПО за намаляване на бедността и насърчаване 

на социалната справедливост (30 юни 2015 г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 

България-Румъния” (30 юни и 30 септември 2015 г.)  

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капа-

цитет на МСП” (08.07; 08.09 и 08.11.2015 г.) 

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Европейски фотоконкурс „Да живеем заедно“ (15 юли 2015 г.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 октомври 2015 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1GI8tdq
http://bit.ly/1GI8tdq
http://bit.ly/1dFd6Oe
http://bit.ly/1dFd6Oe
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1FKbFuk
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1LoUIE8
http://bit.ly/1LoUIE8
http://bit.ly/1ICr5Aj
http://bit.ly/1ICr5Aj
http://bit.ly/1JJTvcY
http://bit.ly/1A04DhV
http://bit.ly/1PCO6Iy
http://bit.ly/1LvQhbg
http://bit.ly/1LvQhbg
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1Iw9tHd
http://bit.ly/1DMEZJl
http://bit.ly/1Fn4Z4F

