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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD 
КАЛЕНДАР 

1 юни - Международен ден на детето 

Св. Дух, Празник на град Монтана 

Ден на град Враца и на селата Априлово, Безмер, 

Гранитово, Гьоврен, Дуранкулак, Одърци, Свобо-

да, Церово 

2 юни - Ден на Христо Ботев и на загиналите за свобода-

та и независимостта на България 

4 юни - Международен ден за защита на децата — жерт-

ви на агресия  

5 юни - Световен ден на околната среда 

Имен ден: Доротей, Доротея 

7 юни - Неделя на Всички светии, имен ден: Панайот, 

Панталей, Панчо 

 

17 - 19 юни 2015 г. 

Златни пясъци, Варна 

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 

Практическа конференция „Социалните услуги за деца в 

малките селища - проблеми, предизвикателства, устойчи-

во развитие“ 

На 25 май 2015 г. в Областна администрация, гр. Стара Заго-

ра се проведе практическа конференция на тема „Социалните 

услуги за деца в малките селища - проблеми, предизвикателс-

тва, устойчиво развитие“. Конференцията се организира от 

Представителството на Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО) за област Стара Загора - Гражданско сдруже-

ние „Алтернатива 55“, под патронажа на Областна админист-

рация - Стара Загора и с подкрепата на НАСО. Форумът е част 

от дейностите по проект „Усъвършенстване на социалните 

услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментал-

ни проблеми”, финансиран от Конфедерация Швейцария, чрез 

Фонд „Развитие на гражданското общество“. Участие взеха 

над 60 представители на местните власти, социални служби, 

здравни и образователни заведения, доставчици на социални 

услуги, родители на деца с увреждания.               Вижте повече 

ПРОГРАМА  РЕГИСТРАЦИЯ 

http://naso.bg/component/icagenda/234-17-18-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/234-17-18-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1498-2015-04-20-20-08-45
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1569-2015-05-28-05-14-25
http://naso.bg/images/files/2015Forum_Varna_draft1.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_Varna_2015.pdf
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Национален конкурс  

„Децата и бъдещето на България“ 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

има организира конкурс 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 рисунка-

та 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 предпочитана от участника изоб-

разителна техника.  

Изтича срока за получаване на творбите 

- 5 юни 2015 г.                                       

Каним всички приятели, членове и  

партньори на НАСО да побързат  

с привличането на участници в конкурса  

и изпращането на творбите.  

Работна среща с Община Стара Загора 

На 25 май 2015 г. се проведе работна среща между председа-

теля на Национален алианс за социална отговорност г-н Геор-

ги Георгиев, г-жа Иванка Сотирова, заместник-кмет 

"Хуманитарни дейности" на Община Стара Загора и д-р Анто-

ния Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални 

дейности“ на Община Стара Загора. В рамките на срещата 

НАСО поздрави още веднъж Община Стара Загора за присъ-

дената национална награда за принос в социалното развитие 

на България в категория "Социална иновация", връчена на 

представител на общинската администрация по време на Де-

сетия национален форум на доставчиците на социални услуги.                                                                       

Вижте повече 

Международна конференция на EASPD - „Заетост за хората 

с увреждания. Включване чрез работа“ 

На 7 и 8 май 2015 г. в Задар, Хърватия се проведе междуна-

родна конференция с тема „Заетост за хората с увреждания. 

Включване чрез работа – да го направим реалност“. Конферен-

цията се организира от Европейската асоциация на доставчи-

ците на услуги за хора с увреждания (EASPD), чийто предста-

вител за България е Национален алианс за социална отговор-

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/1570-2015-05-28-07-07-16
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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ност, в партньорство с OSVIT, местните власти от Задар, Заг-

реб и Министерството на социалната политика на Хърватия. 

Над 300 делегати, представляващи организации и институции 

от цяла Европа, обсъждаха изпълнението и прилагането на 

чл. 27 от КООНПХУ - Заетост, като в рамките на различните 

панели бяха представени разнообразни добри примери и 

практики за интегрирана и подкрепена заетост от цяла Евро-

па.                                                                             Вижте повече 

Семинар "Подход и модел на работа в Дневни центрове 

за деца с увреждания" във Враца 

На 26 май 2015 г. в град Враца се проведе семинар на тема 

„Подход и модел на работа в Дневни центрове за деца с ув-

реждания". Събитието е съвместно организирано от Национа-

лен алианс за социална отговорност и представителството на 

НАСО във Враца - Дневен център за деца с увреждания 

"Зорница". На срещата участваха екипи от дневни центрове 

за деца с увреждания от градовете Перник, Монтана, Враца, 

Роман, Козлодуй, Роман, Червен бряг и Долна Митрополия. В 

рамките на обмяната на опит бяха представени добри практи-

ки и опит от отделните социални услуги сред участниците, 

както и специални методи и подходи на работата с деца с 

различни видове увреждания. Особено внимание и интерес 

предизвикаха терапевтичните иновативни методи за работа с 

деца с увреждания чрез звукова стимулация, вода и Монтесо-

ри терапия.                                                              Вижте повече 

Обучение "Модели на работа и дейности с потребители 

на услугата Защитено жилище за лица с психични разст-

ройства“ 

На 27 май 2015 г. в гр. Враца се проведе обучение на тема 

"Модели на работа и дейности с потребители на услугата 

Защитено жилище за лица с психични разстройства“. Обуче-

нието се организира от Национален алианс за социална отго-

ворност, а домакин беше представителството на НАСО за 

Враца - Дневен център за деца с увреждания "Зорница". 

Участие в обучението взеха специалисти и служители на ус-

лугата "Защитено жилище" от градовете Враца, Монтана, 

Търговище, Ловеч и селата Гложене и Манастирище. Програ-

мата на обучението  беше насочена към подпомагане и по-

добряване работата на специалистите в съответните услуги, 

като бяха включени въпроси свързани с възникването и прог-

нозата на психичните разстройства, техните прояви и видове, 

психопатология на психичните заболявания и методи на рабо-

та с потребителите.                                                 Вижте повече 

Трудотерапевтичен уъркшоп в Силистра 

На 26 и 27 май в хотел „Виена“, гр. Силистра се проведе тру-

дотерапевтичен уъркшоп. Събитието е част от годишната 

програма на Национален алианс социална отговорност 

(НАСО) и се организира от представителството на НАСО за 

Силистра - Фондация „Съпричастие – Силистра“. Участие в 

уъркшопа взеха 25 специалисти от различни социални услуги 

– центрове за социална рехабилитация и интеграция, домове 

за стари хора, защитени жилища от Шумен, Русе, Дулово, Си-

листра, Стара Загора, с. Крушари, с . Айдемир, с. Кайнарджа. 

Срещата беше открита от г-жа Красимира Георгиева, предсе-

дател на Фондация „Съпричастие –Силистра“, която приветст-

ва участниците. Специален акцент беше поставен върху раз-

нообразната годишна програма на НАСО, част от която е ори-

ентирана към повишаване капацитета на специалистите от 

социалните услуги и осигуряване на възможности за повиша-

ване на тяхната квалификация.                              Вижте повече 

„НОВО НАЧАЛО – Стартиране на иновативни социални 

услуги за хората с увреждания в Бургас“ 

На 27 май 2015 г. в зала „ Петя Дубарова” на Културен център 

„Морско казино в Бургас се проведе Заключителна конферен-

ция по проект „НОВО НАЧАЛО Стартиране на иновативни 

социални услуги за хората с увреждания в Бургас”. Проектът, 

който е с продължителност 24 месеца (от 1 юни 2013 г. до 31 

май 2015 г./, се изпълнява от Сдружение “Социален център 

Бургас”- бенефициент, и АДО Икарус, Белгия и община Бургас 

като партньори. Той се осъществява в рамките на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Без грани-

ци - компонент 1”- фаза 2, с финансовата подкрепа на Евро-

пейски социален фонд на Европейския съюз. 

Вижте повече 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1571-easpd-2
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1572-2015-05-28-14-58-23
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1573-2015-05-28-15-10-08
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1574-2015-05-30-05-35-52
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1576-2015-05-30-14-36-13
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Социалната пенсия за старост се увеличава до 

115,15 лв. 

 Фондът на ООН за население (UNFPA) оцени стра-

ната ни като „регионален лидер“ в социалните по-

литики 

 Тристранният съвет разгледа предложението за 

увеличение на минималната работна заплата 

 Министър Калфин лично поздрави абитуриенти от 

40 социални институции 

 МОН представи Оперативна програма „Наука и об-

разование за интелигентен растеж" 

 Създава се Национален съвет по антикорупционни 

политики 

 Министър Калфин със серия от срещи в регионал-

ните структури на министерството 

 Въвежда се целево финансиране на висшите учи-

лища според качеството на обучение и потребнос-

тите на икономиката 

 Правителството създаде Централен орган за въз-

лагане на обществени поръчки в сектор 

„Здравеопазване” 

 Промените в ЗОП предотвратяват недобросъвест-

ното използване на предвидените облекчения за 

специализираните предприятия 

 20 млн.лв. за учебници за ученици с увреден слух 

 Нормативни промени за по-добро усвояване на 

средствата по ПРСР 

 Заключителна конференция на проект „Детство за 

всички“ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Мерките по намаляване на административната те-

жест за бизнеса ще спестят 144,5 годишно на бизне-

са 

 „Детство за всички”: 1800 деца и младежи с увреж-

дания от институции с шанс за по-добър живот 

 Срив в осиновяванията, бум на приемната грижа 

 Евробарометър: Тютюнопушенето намалява с 2 

процентни пункта в ЕС от 2012 г. насам 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Стартира нов прием по набиране на заявки от ра-

ботодатели по схема „Младежка заетост” 

 Закриват се още четири дома за деца 

 Пилотният проект на БЧК за интегрирани социал-

ни и здравни услуги ще бъде разширен във всич-

ки региони 

 Откриха нова екопътека за хора с увреждания в 

ПП "Рилски манастир" 

 Социално-исторически обмен чрез проект 

„Трансгранична Добруджа - позната и непозната“ 

 Нова сензорна зала за децата с увреждания в Ста-

ра Загора 

 ОИЦ – Кюстендил представи възможности за фи-

нансиране по ОПРЧР за хората с увреждания 

 Отбелязаха четвъртата годишнина на Дневния 

център за деца с увреждания “Калинка” 

 Откриват нов център за настаняване от семеен 

тип в Пловдив 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2155-115-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2155-115-15
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2177-2015-05-30-04-42-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2177-2015-05-30-04-42-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2177-2015-05-30-04-42-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2165-2015-05-29-19-16-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2165-2015-05-29-19-16-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2181-2015-05-30-05-44-33
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2181-2015-05-30-05-44-33
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2163-2015-05-29-19-13-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2163-2015-05-29-19-13-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2162-2015-05-29-19-10-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2162-2015-05-29-19-10-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2161-2015-05-29-19-08-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2161-2015-05-29-19-08-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2158-2015-05-29-19-02-04
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2158-2015-05-29-19-02-04
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 В Шумен обучават специалисти от нови социални 

центрове 

 Сливен с иновативна услуга за проблемни деца 

 Бургас с възможности за нов Център за работа с 

жертви на посегателство 

 Кръгла маса между етносите обсъди толерантността 

и културното многообразие в Русе 

 Общностен център вече функционира в Сливен 

 Проект за социално фермерство събра младежи от 

10 държави в Пловдив 

 Комплексът за социални услуги за деца и семейства 

в Шумен отбеляза 10-годишнината си 

 Стартира „Младежка доброволческа служба” 2015 

във Варна 

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.                   

 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Хора с увреждания сърфират в нета само с поглед 

 Холограми спират паркирането на места за хора с 

увреждания 

ИНТЕРВЮ 

 Ивайло Калфин: До края на годината ще 

има решение на проблемите с инвалидни-

те пенсии, капиталовия стълб и силовите 

ведомства 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Доброволци на ЧЕЗ почистиха 400 съоръжения в 

Западна България 

 Награда от 10 хил. лв. очаква малък бизнес, отде-

лящ от времето си за социални каузи 

 Българският проект на Arthesis с по-голям шанс да 

спечели световния конкурс The Venture 

 Фрапорт Туин Стар дари сензо-моторна стая във 

Варна 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2157-2015-05-29-19-01-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2157-2015-05-29-19-01-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2176-2015-05-30-04-34-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2175-2015-05-30-04-28-13
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2175-2015-05-30-04-28-13
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2174-2015-05-30-04-26-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2174-2015-05-30-04-26-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2170-2015-05-30-04-14-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2169-10-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2169-10-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2167-10-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2167-10-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2180-2015-4
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2180-2015-4
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2106-2015-05-17-05-09-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2159-2015-05-29-19-03-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2160-2015-05-29-19-05-39
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2160-2015-05-29-19-05-39
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2166-2015-05-29-19-18-47
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2166-2015-05-29-19-18-47
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2166-2015-05-29-19-18-47
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2166-2015-05-29-19-18-47
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2178-400
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2178-400
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2172-10
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2172-10
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2171-arthesis-the-venture
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2171-arthesis-the-venture
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2168-2015-05-30-04-09-31
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2168-2015-05-30-04-09-31
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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

На 1 юни 2015 г. в парк "Заимов" - град София, Национален 

алианс за социална отговорност със съдействието на Ди-

рекция "Социални политики" на Столична община, организи-

ра Хепънинг "Ние сме децата на България". Събитието е 

част от националния конкурс за детска рисунка на НАСО 

"Децата и бъдещето на България" и включва арт-пленер. В 

творческите занимания ще се впуснат около 100 деца от 

социални услуги на територията на гр. София и деца от 

масовите училища. За безопасността и доброто настрое-

ние на децата ще се грижат доброволци на Национален али-

анс за работа с доброволци чрез Фондация „Стефан Нойков“. 

5 юни - Търговище,  Регионален форум на социалните ус-

луги „Създаване на подкрепяща среда за социализация на 

уязвими хора и общности чрез социалните услуги в общ-

ността" 

Регионалният форум на социалните услуги се организира 

от Представителството на Национален алианс за социална 

отговорност за Област Търговище - "Търговищко дружест-

во за психично здраве" и Община Търговище. МТСП ще пред-

стави политика за създаване на подкрепяща среда в Бълга-

рия за уязвими хора и общности чрез интегрирана подкрепа 

в социалните услуги в общността, а представители на 

неправителствения сектор ще представят добри практики 

и опит по темата. 

1 - 5 юни - Бургас, Детска творителница за кукли 

Деца от Център за обществена подкрепа Бургас, дом 

„Ронкали“, Център за настаняване от семеен тип и деца, 

Дневен център „Миа Монтесори” ще усвоят различни тех-

ники за изработване на кукли под вещото ръководство на 

специалист  от  Етнографски музей в град Бургас. Събити-

ето се организира от Сдружение „Усмивка“ с подкрепата на 

Национален алианс за социална отговорност. 

11 юни - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Националната приемна на НАСО и АСП осигурява възмож-

ност за отговор на въпроси, казуси и проблеми, които спе-

циалистите и доставчиците на услуги срещат в практика-

та си. Отговорите се осигуряват чрез НАСО от експерти 

на Агенция за социално подпомагане, като на запитванията 

се отговаря или в рамките на приемната, насрочена за 11 

юни, или - в случай на невъзможност за лично присъствие на 

консултативната среща - по електронен път. 

17 - 19 юни - Варна, Национален форум/изложение на со-

циалните услуги 

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

цел да даде трибуна и възможност за представяне на сами-

те социални услуги и техните екипи. Основна задача на 

събитието е да представи социалните услуги, техните 

екипи, ползватели и чрез добър опит да очертае основните 

посоки на тяхното бъдещо развитие. Форумът включва 

изложение на социалните услуги чрез изложбена площ, ви-

део или текстово представяне на добри практики, с цел 

обмен на опит и развитие.                       

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
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2109-2015-05-22-10-30-57
http://naso.bg/component/icagenda/290-11-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/2011-08-26-12-06-35/bitse/20-upcoming-bg/1322-17-18-06-2015
http://naso.bg/2011-08-26-12-06-35/bitse/20-upcoming-bg/1322-17-18-06-2015
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Всички настоящи и пораснали деца с 1 юни - Междуна-

роден ден на детето. 
 

Крисия Тодорова, носител на Голямата награда на НА-

СО за принос в социалното развитие на България за 

категория „Изкуство и култура“, която на 1 юни праз-

нува своя рожден ден.   
 

Жителите и гостите на градовете Монтана и Враца 

и на селата Априлово, Безмер, Гранитово, Гьоврен, 

Дуранкулак, Одърци, Свобода, Церово, които на 1 юни 

празнуват Празник на своите населени места. 
 

Център за обществена подкрепа - гр. Плевен, който 

на 1 юни отбелязва годишнина от своето създаване. 
 

Хюсеин Хамди, кмет на община Главиница, който на 4 

юни празнува рожден ден. 
 

Цветалин Пенков, кмет на гр. Девин, който на 5 юни 

празнува рожден ден.. 

ПРЕДСТОЯЩО 

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

ренция на труда  

1 юни – Видин, Детски празник „Щуроландия“ 

Добрич, Информационна среща за бизнеса по отворена-

та процедура „Подобряване на производствения капаци-

тет в МСП“ 

София, Фондация „За Нашите Деца“ и „Компас“ органи-

зират детски празник в Борисовата градина 

2 юни - Плевен, Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – 

ИСУН 2020 

3 юни – Пловдив, Дискусия „Дарителството като инвестиция в 

местната общност и ролята на малкия и среден бизнес“  

Ружинци, Среща за представяне на процедура 

„Независим живот“, финансирана от Оперативна програ-

ма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

София, хотел Хилтън, Национална конференция 

„Бащинство" 

4 юни - Перник, Конференция на тема „Европейските фондове 

– подкрепа за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” 

Видин, Информационна система за управление и наб-

людение на средствата от ЕС за периода 2014-2020 г. 

(ИСУН 2020) 

София, Информационна среща на тема „Възможности 

за финансиране през новия програмен период 2014-

2020 чрез ЕСИФ“ 

Пловдив, Представяне на възможностите за проекти с 

европейско финансиране през програмен период 2014-

2020 година, както и информация за перспективите на 

оперативните програми 

5 юни - София, Информационна среща "Възможности през 

новия програмен период 2014-2020" за обновяване на градска-

та срледа по творчески идеи на млади архитекти 

6 юни - София, Второ издание на "Чети с мен" 

7 юни - София, Бизнес парк, Благотворителен маратон Post-

bank Business Run, организиран от Спортен клуб Бегач 

5 – 9 юли - Пътуващ семинар по маршрут - София – Будапе-

ща – Виена – София на тема: „Управление на местните фи-

нанси в Австрия”, НСОРБ 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6950&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6950&g=
http://www.fprvidin.org/front/events/show/eventId/37
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/01
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/01
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/01
http://www.ngobg.info/bg/messages/17878-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8
http://www.ngobg.info/bg/messages/17878-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/02
http://navabg.com/bg/2015/05/28/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82/
http://navabg.com/bg/2015/05/28/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82/
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/03
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/03
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/03
http://mencare.bg/nacionalna-konferencia-bashtinstvo/
http://mencare.bg/nacionalna-konferencia-bashtinstvo/
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/04
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/05
http://www.ngobg.info/bg/messages/17598-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD.html
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015


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) 

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.) 

Грантове на Националната фондация за демокрация (NED) за 

НПО (19 юни 2015 г.) 

Бр. 22(4)/01.06.2015 г. 

Програма за социално предприемачество на неправителстве-

ни организации - БЦНП/Фондация УниКредит с подкрепата на 

Фондация „Америка за България“ (26 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.) 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

 Проект на Постановление за одобряване на допълни-

телни разходи/трансфери за 2015 година за изплащане 

на стипендии по Програмата на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби от държавни и общински учили-

ща през 2015 година 

 Доклад относно проект на Постановление за одобрява-

не на допълнителни разходи/трансфери за 2015 година 

за изплащане на стипендии по Програмата на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби от държавни и об-

щински училища през 2015 година 

 Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, 

заемащи висши публични длъжности, Мотиви 

 Проект на ПМС за определяне нови размери на мини-

малната работна заплата за страната 

 Предложения за нови ангажименти в рамките на Вто-

рия план за действие на Република България по Ини-

циативата „Партньорство за открито управление“ 2014 

-2016 г. 
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http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
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