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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.  

С цел ефективна работа и бъдещо ползотворно парт-

ньорство, в дните на форума заедно с голямата група 

чуждестранни гости ще работят съвместно ръководства, 

представители и експерти на всички институции, органи-

зации и заинтересовани страни, работещи в сферата на 

социалните политики, социалните услуги и заетостта: 

Министерство на труда и социалната политика, Общини-

те, Националното сдружение на общините в Република 

България, Европейската асоциация на доставчиците на 

услуги за хора с увреждания, Агенция за социално подпо-

магане, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреж-

дания, Национално представени организации на и за хора 

с увреждания, Национален алианс за социална отговор-

ност и др. 

Вижте: Програма  

 

За допълнителна информация: 

Организационни въпроси:                  Финансови въпроси:  

Павлин Танев - 0884 688 466             Калинка Павлова  

Радосвета Иванова - 0884 688 414    0884 688 443;  

                                                               052/ 830 169 

КАЛЕНДАР 

9 юни - Свети Дух 

Празник на град Монтана 

Международен ден на приятелството 

Ден на работниците от леката промишленост 

10 юни -  Празник на град Попово 

11 юни - Празник на икономистите в България 

12 юни - Световен ден против детския труд  

13 юни - Световен ден на безвъзмездното кръводаря-

ване и Световен ден на донора 

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Обмен на опит в Румъния 

На 29 май 2014 г. екип на Национален алианс за социална 

отговорност посети CASA OANA. Casa Oana e водещ достав-

чик на комплексни услуги за бездомни хора като им предос-

тавя консултации за професионално ориентиране и съдейст-

вие при достъпа до дългосрочна заетост, кризисно и дългос-

рочно настаняване, съдействие при реинтеграция в общност-

та. Това е единствената НПО в Румъния, сертифицирана по 

системата за управление на качеството на социалните услуги 

EQUASS.                                                                 Вижте повече 

 

Обучение „Практически насоки за работа с потребители“ 

във Велико Търново 

На 31 май 2014 г. в гр. Велико Търново, хотел „Арена” се про-

веде обучителен семинар на тема: „Видове увреждания. 

Практически насоки за работа с потребители съобразно ув-

реждането. Организиране на екипната работа по случай”. 

Семинарът беше организиран съвместно от Национален али-

анс за социална отговорност и ЦСРИ за възрастни и лица с 

увреждания над 18 години, гр. В. Търново, като участие взеха 

служители от различни социални услуги за лица и деца с 

увреждания от района на Северна България – В. Търново, 

Севлиево, Борово, Брестовица и др.                   Вижте повече 

ЕК представи шест препоръки към България 

Европейската комисия отправя шест препоръки към Бълга-

рия за периода 2014-2015 г. в областта на бюджета, пенси-

онната реформа, заетостта, образованието, бизнес средата 

и енергийния сектор, съобщава БГНЕС. Комисията препо-

ръчва засилване на бюджетните мерки за 2014 г. с оглед 

появяващото се отклонение относно изискванията на Пакта 

за стабилност и растеж. През 2015 г. България трябва да 

засили бюджетната стратегия, за да гарантира постигането 

на средносрочната цел и след това да я запази; да гаранти-

ра способността на новия фискален съвет да изпълни своя 

мандат; да задейства обхватна данъчна стратегия за засил-

ване на събирането на данъци, справянето със сивата ико-

номика, разходите за спазване на законите.      Вижте повече 

 

Одобрени са мерките за 2014 г. за изпълнение на Нацио-

налната стратегия за младежта 

Правителството прие плана за 2014 г. за изпълнение на На-

ционалната стратегия за младежта (2010-2020). Документът 

представя планираните задачи и дейности за постигане на 

основната цел в политиката за младите хора в страната – 

подобряване на качеството на живот и на условията за ус-

пех на всеки млад човек. Планът е структуриран спрямо ос-

новните приоритети на Стратегията и отразява отговорнос-

тите на всички ресорни държавни институции и общините 

относно грижата за младежите.                           Вижте повече 

 

Близо 2000 лица са включени в дейности по ОПРЧР 

Над 1,877 млн. лица са включени в дейности от началото на 

програмния период на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” (ОП РЧР) 2007-2013, съобщи заместник-

министърът на труда и социалната политика Росица Янкова 

по време на заседание на Комисията по европейските въп-

роси и контрол на европейските фондове към Народното 

събрание, което се проведе на 4 юни 2014 г.. Тя представи 

резултати от изпълнението на ОП РЧР 2007-2013 и Проекта 

на ОП РЧР 2014-2020.                                          Вижте повече 

 

http://bit.ly/Tliufq
http://bit.ly/SeXGVE
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/600-2014-06-06-16-12-12
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/590-2014
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/582-2000
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Конференция „Първите седем" на УНИЦЕФ 

МТСП прилага интегриран подход в грижите за децата, на-

сочен към превенция на рисковете още в ранна детска въз-

раст и осигуряването на семейна или близка до семейната 

среда за всяко дете, съобщи на 5 юни 2014 г. заместник-

министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров 

по време на Конференция по въпросите на ранното детско 

развитие „Първите седем". Форумът се организира от УНИ-

ЦЕФ, а участие взеха представителят на организацията за 

България Таня Радочай, заместник министър -

председателят по икономическото развитие Даниела Бо-

бева, заместник-министрите на здравеопазването и образо-

ванието и науката Чавдар Славов и Мукаддес Налбант, 

представители на ангажираните с темата институции.  

Вижте повече 

Обучават висшата администрация за управление, ори-

ентирано към резултати 

Над 20 служителя на ръководни позиции ще преминат обу-

чение по тема „Управление, ориентирано към резултати", 

което се провежда в периода 3-5 юни в резиденция „Бояна". 

Инициативата е част от дейностите по многонационален 

проект „Управление, базирано на резултати", в който Управ-

ляващият орган (УО) на Оперативна програма 

„Административен капацитет" (ОПАК) участва като парт-

ньор. Проектът е финансиран от Европейската комисия и се 

изпълнява съвместно с институции от Република Гърция, 

Чешката република, Белгия, Република Литва, Република 

Полша, Република Словения и Швеция.            Вижте повече 

 

Две важни промени в ЗОП за социалния сектор 

С последните промените в ЗОП, предприятията на хора с 

увреждания ще имат по-изразено преимущество, като въз-

ложителят на обществена поръчка ще бъде длъжен да от-

дели в отделна позиция предмета на поръчката, годен за 

изпълнение от предприятия на хора с увреждания. Допълне-

ната и изменена регламентация се съдържа в чл. 16 г от за-

кона. По силата на тези текстове подизпълнителите на пред-

приятие на хора с увреждания също следва да бъдат такива 

предприятия.                                                           Вижте повече 

 

Допълнителни средства към общините за образователни 

стипендии 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за 

2014 г. за общините в размер на 1 284 712 лв. за стипендии 

за образователни резултати на общинските училища. Финан-

совите средства се осигуряват за сметка на предвидените в 

бюджета на Министерството на образованието и науката. С 

тях се дава възможност на най-добре представилите се на 

държавните зрелостни изпити по български език и литерату-

ра и по математика училища да провеждат училищните си 

политики за повишаване на качеството на образование.  

Вижте повече 

 

Над 1 200 свободни работни места на трудовите борси 

през май 

Над 1 200 свободни работни места предложиха работодате-

лите от реалния сектор на организираните от Агенцията по 

заетостта (АЗ) през месец май 20 трудови борси. Почти 300 

работодатели се включиха с оферти от различни сфери на 

дейност, свързани както със сезонната заетост, така и с нуж-

дата от квалифициран труд. Интерес към трудовите борси 

проявиха близо 2 850 лица, търсещи работа. В рамките на 

месец май – от 12.05. до 27.05.2014 г. АЗ организира 11 общи 

трудови борси. Срещите се проведоха в градовете Силистра, 

Дупница, Горна Оряховица, с. Калояново, Карлово, Девин, 

Ловеч, Копривщица, Берковица, Монтана, Козлодуй, Кърджа-

ли и Исперих.                                                          Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/585-2014-06-06-10-33-59
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/587-2014-06-06-11-27-54
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/589-2014-06-06-12-54-03
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/591-2014-06-06-14-16-40
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/593-1-200
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Анализ на основните причини за налагане на финансови 

корекции на бенефициентите по проекти 

Над три четвърти от стойността на всички финансови корек-

ции за периода 2007-2013 година са наложени по Оператив-

ните програми „Околна среда" и „Регионално развитие", уста-

новява „Анализ на основните причини за налагане на финан-

сови корекции на бенефициентите по проекти", изготвен по 

поръчка на Администрацията на Министерския съвет. Финан-

совият ефект на корекциите, наложени по оперативните прог-

рами по Структурните и Кохезионния фондове за програмния 

период 2007-2013 г., до момента възлиза на 166 млн. лева. 

Това се посочва в „Анализ на основните причини за налагане 

на финансови корекции на бенефициентите по проекти". Ана-

лизът е изготвен от българското представителство на водеща 

международна одиторска и консултантска компания по поръч-

ка на Администрацията на Министерския съвет в началото на 

настоящата година.                                                 Вижте повече 

Правителството представи отчет на управлението си 

Министерският съвет прие отчет за изпълнението на управ-

ленската си програма „Държавност, развитие, справедливост 

– икономически и социални приоритети на правителството на 

Република България”. Той обхваща резултатите от дейността 

на кабинета през първата година от мандата му. Резултатите 

от първата година на управленския мандат са свързани с реа-

лизирането на политики, програми и мерки, които имат стаби-

лизиращ ефект и не предизвикват допълнителна неустойчи-

вост в крехкото икономическо и социално равновесие. Напра-

вени са и първите стъпки в дълго отлагани реформи, като 

внимателно е преценяван техният ефект, наличие на общест-

вен консенсус и социална поносимост.                 Вижте повече 

България устойчиво покрива четирите числови критерия 

за членство в Еврозоната 

България устойчиво покрива четирите числови критерия за 

членство в еврозоната. Това се посочва в Конвергентните 

доклади на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейс-

ката комисия (ЕК), публикувани на 4 юни 2014 година. Това са 

вторите два подобни доклада на ЕК и ЕЦБ след тези през 

2012 г., които потвърждават, че България покрива всички чис-

лови критерии на еврозоната.  България заедно с Литва, Че-

хия и Швеция е една от страните извън еврозоната, които 

изпълняват всички числови критерии за членство.  

Вижте повече 

МОТ алармира: Европа е все по-малко социална 

Политиката на икономии, която бе наложена в Европа за 

справяне с кризата, обрече на бедност над 800 хил. деца. 

Това показва "Световен доклад за социална защита 

2014/2015" на Международната организация на труда (МОТ), 

цитиран от EUobserver. "Постиженията на европейския социа-

лен модел, който редуцира бедността и осигури просперитет 

в периода след Втората световна война, бяха подкопани от 

краткосрочни болезнени реформи", се подчертава в доклада. 

МОТ предупреждава за нарастваща бедност в Европа и по-

нататъшното намаляване на социалните придобивки в стра-

ните членки на ЕС.                                                  Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Нови методи за работа с деца с аутизъм - Международна 

конференция по аутизъм 2014 

Повече от 250 участници от България, Македония, Украйна и 

Холандия се включиха във втората Международна конфе-

ренция по аутизъм на Карин дом. Чуждестранните лектори 

споделиха опита на Великобритания и САЩ по темата и да-

доха практически съвети на специалисти и родители, свър-

зани с най-новите методи за работа с деца с аутизъм и стра-

тегии за успешно функциониране в ежедневието. Официал-

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/588-2014-06-06-11-35-06
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/592-2014-06-06-14-22-05
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/594-2014-06-06-14-50-36
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/609-2014-06-06-19-13-33
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ни гости на събитието бяха заместник-кмета на Община Вар-

на – д-р Лидия Маринова, представители на Министерството 

на образованието и на Националното сдружение на общоп-

рактикуващите лекари в България.                      Вижте повече 

 

Община Смолян ще финансира два проекта за младежки 

дейности 

Община Смолян ще финансира два проекта на стойност по 

500,00 лв. за младежки дейности, подадени по Наредба за 

предоставяне на финансови средства от бюджета на Общи-

на Смолян за финансиране на младежки инициативи и про-

екти на организации с дейност в сферата на младежките 

дейности. „Криле от светлина” и „Екосвят Родопи” са органи-

зациите подали проектни предложения, които бяха одобрени 

за финансиране от Консултативния съвет по въпросите на 

младежта.                                                              Вижте повече 

 

Европа – в подкрепа на системата за грижи за деца 

На всеки три години, в Германия се провежда Конгрес, пос-

ветен на благосъстоянието на децата и младежите. Събити-

ето е място за среща на всички професионални общности, 

ангажирани в предоставянето на грижи за деца. Този конгрес 

е най-значимото събитие в Европа, посветено на социалната 

работа и привлича повече от 30 000 посетители. От 3 до 5 

юни 2014 година в Берлин се провежда 15-тият Конгрес, пос-

ветен на благосъстоянието на децата и младежите. Във фо-

рума за първи път участват представители на българската 

професионална общност: Звездица Ковачева и Анита Янаки-

ева от Сдружение за педагогическа и социална помощ за 

деца ФИЦЕ-България като експерти в проект.   Вижте повече 

 

Четвърта междурегионална среща на Центровете за об-

ществена подкрепа 

На 29 и 30 май в хотел «Етър», гр. В. Търново за четвърта 

поредна година Международна социална служба - България 

с подкрепата на Община В. Търново организира  междурегио-

нална среща за обмяна на опит на Центровете за обществе-

на подкрепа. В нея взеха участие над 65 професионалисти – 

социални работници и психолози от 22 Центъра в 19 общини. 

В малки групи бяха обсъдени две теми: Административно 

управление на ЦОП и Работа с деца, настанени извън се-

мейството.                                                               Вижте повече  

 

Фондация "Сийдър" проведе практическо обучение за 

общини в гр. Монтана 

На 28 май в град Монтана, Фондация Сийдър в партньорство 

с Държавната агенция за закрила на детето, Регионален ин-

формационен център, гр. Монтана, зам.-областният управи-

тел на Монтана, г-н Милен Гечовски проведе практическо 

обучение за общини относно управлението на центрове за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с интелектуал-

ни увреждания.                                                       Вижте повече 

 

Нови социални услуги за деца и младежи с увреждания 

във Враца 

Община Враца изпълнява проект „Шанс за деца и младежи 

от дома". Проектът предвижда предоставянето на нов вид 

социални услуги за деца и младежи с увреждания. Тяхната 

деинституционализация ще се извършва в новоизградените 

три Центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено 

жилище. Това стана ясно на проведената днес пресконфе-

ренция. Проектът е на стойност 772 039 лв. и е финансиран 

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  

Вижте повече 

 

Нов ЦСРИ в Русе от 1 септември 

През последните години в община Русе е регистриран голям 

брой бездомни лица, които се нуждаят от подкрепа и осигуря-

ване на подходящи социални услуги, свързани със задоволя-
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http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/595-2014-06-06-15-44-47
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/596-2014-06-06-15-46-39
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/598-2014-06-06-15-49-36
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/599-2014-06-06-15-52-02
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/601-2014-06-06-18-51-04


Бр. 23(3)/09.06.2014 г. 

ване на ежедневните им потребности. Запазва се тенденция-

та за увеличаване на хората без подслон. Най-уязвима група 

са лицата между 50 и 60 години, те не са предпочитани за 

наемане от работодателите и нямат подкрепа от близки и 

роднини. Отпуснатите социални помощи от Дирекция 

„Социално подпомагане“ не достигат за осигуряване на жи-

лище под наем.                                                      Вижте повече 

 

41 на работа в социални центрове в Благоевград 

41 благоевградчани започват работа в трите новоизградени 

центъра за настаняване от семеен тип и едното защитено 

жилище в община Благоевград. Работните места се осигуря-

ват по ОП „Развитие на човешките ресурси". Изпълнен бе 

проект „Предоставяне на нови социални услуги в общност-

та". Договорите на по-голямата част от бъдещите служители 

вече са подписани. Всеки един от социалните центрове се 

състои от шеф на екип, социален работник, психолог, реха-

билитатор, 6 детегледачи, две медицински сестри и двама 

хигиенисти.                                                             Вижте повече 

 

Община Исперих разкрива 27 нови работни места по со-

циален проект 

27 нови работни места ще разкрие община Исперих, съобщи-

ха от общинската администрация. Това ще стане възможно 

благодарение на европроект, който се реализира от лудогор-

ската община. Финансирането на проекта „Интеграция на 

деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социал-

ни услуги в община Исперих”, се осигурява по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”. Новите позиции 

ще бъдат в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи и Дневен център за деца с увреждания.  

Вижте повече 

Кръгла маса във Велико Търново "Дневен център за де-

ца с увреждания" 

Заместник-кметът на Община Велико Търново Ганчо Караба-

джаков откри в Ритуална зала в общината кръгла маса, пос-

ветена на петата годишнина от разкриването на социалната 

услуга „Дневен център за деца с увреждания”, съобщиха от 

пресцентъра на общината. Заместник кмета и Директорът на 

Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” г-жа Роси-

ца Димитрова приветстваха участниците във форума, посве-

тен на годишнината на една от 20-те социални услуги, разк-

рити и функциониращи на територията на общината. Ганчо 

Карабаджаков приветства децата, родителите и служителите 

в социалната услуга.                                             Вижте повече 

 

Сдружение предлага минимален пакет от здравни услуги 

за неосигурени лица 

Концепция за здравни грижи за хора, отпаднали от система-

та на здравно осигуряване в рамките на проект "Доболнична 

помощ на здравно неосигурени лица" предлага сдружение 

Ларго. "По официални данни в тази група попадат над 2 000 

000 български граждани. Оптимистичните преценки ги свеж-

дат до 1 милион, а останалите се предполага, че са в чужби-

на. От тях 450 000 са социално слаби, отпаднали от всички 

социални системи. По данни на "Отворено общество" 74% от 

неосигурените са етнически българи със средно образоване, 

по- малък е процента но тези с висше или основно.  

Вижте повече 

Откриха Център за обществена подкрепа в Харманли 

На 4 юни 2014 г. заместник-министърът на социалната поли-

тика Лазар Лазаров и кмета на Харманли Михайл Лисков 

прерязаха лентата на Център за обществена подкрепа в 

Харманли. По време на церемонията министър Лазаров зая-

ви, че за сметка на домовете за деца у нас, които до 2025 

година трябва да изчезнат напълно, броят на Центровете за 

обществена подкрепа ще се увеличи. Той уточни, че в мо-

мента в България се обгрижват 3800 деца в 103 домове. 

Центровете за обществена подкрепа пък са 99, като 4 от тях 

са в област Хасково.                                             Вижте повече  
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

ИНТЕРВЮ 

Росица Янкова: Ако се търсят зидари, няма да обу-

чаваме градинари 

Заместник-министърът на труда и социалната политика 

отговаря на въпроси и коментира данните на НСИ за на-

маляване на безработицата и причините за положителна-

та промяна. Споделя също краткосрочните приоритети 

на правителството за субсидираната заетост, наличие-

то на достатъчно финансиране и целевото образование с 

оглед необходимите на бизнеса кадри. 

Ангел Ангелов: Безработицата пада 4 поредни месе-

ца 

Директорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов 

коментира пред "Стандарт" ситуацията с безработица-

та у нас. Открива ли нови работни места родният бизнес 

и какъв е шансът на младите българи да си намерят пре-

питание са сред акцентите в разговора с него. 

Аглика Цветанова, експерт: Препоръките на ЕК от-

читат ограничен напредък от страна на България 

през последната една година 

Аглика Цветанова – икономически експерт в представи-

телството на ЕК в България в интервю за предаването 

„Това е България” на Радио „Фокус“, коментира детайлно 

препоръките на ЕК към България и необходимите реформи 

за следващата една година. 

Стартира турнето „Пеем и танцуваме, за да не плачем” – 

2014 

Политиката на Министерството на труда и социалната поли-

тика за осигуряване на подкрепа на децата и семействата е 

ориентирана към въвеждането на нов подход в грижите за 

децата, насочен към превенция, ранна интервенция, подкре-

па на семействата и осигуряването на семейна или близка до 

семейната среда за всяко дете. Това каза на 3 юни 2014 г. на 

пресконференция заместник-министър Лазар Лазаров. Заед-

но със заместник-министъра на културата Васил Василев той 

даде старт на турнето „Пеем и танцуваме, за да не плачем” – 

2014 година, организирано от сдружение „Петлите”, гр. Бур-

гас. Инициативата е под патронажа на министъра на труда и 

социалната политика Хасан Адемов и министъра на култура-

та Петър Стоянович.                                              Вижте повече 

Изложба за закрилата на децата в България в началото 

на ХХ-ти век в Народното събрание 

В присъствието на председателя на Народното събрание г-н 

Михаил Миков днес председателите на Държавната агенция 

за закрила на детето г-жа Ева Жечева и на Комисията по въп-

росите на децата, младежта и спорта в 42-то НС г-н Христо 

Монов откриха в парламента документалната изложба 

„Закрилата на децата в България - началото”, посветена на 

грижата за децата в България от преди 90 години и дейността 

на Съюза за закрила на децата. Изложбата е посветена на 1 

юни – Деня на детето, чието честване през 1927 г. е първият 

опит грижите за децата в България да бъдат превърнати в 

национална програма и от обект на милостиня и съжаление, 

децата да станат обществена грижа, заяви в словото си при 

откриването г-жа Ева Жечева.                              Вижте повече 

1500 души аплодираха потребителите на социални услуги 

в концерта "Ние можем" 

За пръв път потребителите на социални услуги в Община 

Велико Търново организираха и проведоха мащабен концерт. 

Събитието бе в подкрепа кандидатурата на града за Евро-

пейска столица на културата през 2019 година. Организира-

ният съвместно от дирекциите „Социални дейности и здраве-

опазване” и „Култура и туризъм” концерт показа приноса на 

потребителите на 20-те социални услуги в общината за раз-

витието на общността. Инициативата показа нагледно колко 

важна е социалната интеграция на хората със специфични 

потребности, както и техните умения и таланти. Вижте повече 
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9 юни – Бургас, Междуведомствена среща на тема „Как да 

предотвратим отпадането на деца от образователната систе-

ма?” 

Видин, ОИЦ, Среща с медиите 

Златарица, Информационна среща  „Една посока – 

много възможности!“ 

Бобов дол, Информационна среща „Да създаваме ев-

ропейски проекти” 

10 юни - Горна Оряховица, Информационна среща „Една 

посока – много възможности!“ 

Добрич, Представяне на резултатите от проведената 

инициатива за популяризиране на Споразумението за 

партньорство 

Хасково, ОИЦ, среща с медии 

Бобошево, Информационна среща "Да създаваме за-

едно" 

Стара Загора, Специализирана трудова борса за мла-

дежи 

11 юни – Лясковец, Информационна среща „Една посока – 

много възможности!“ 

12 юни – Свищов, Информационна среща „Една посока – 

много възможности!“ 

Кюстендил, Среща „Да създаваме европейски проекти”  

Дупница, Среща „Да създаваме европейски проекти” 

12 - 13 юни - Ямбол, Двудневна регионална годишна среща 

за обмен на добри практики в общините от Югоизточен район 

на България на тема: „Кохезионната политика и възможнос-

тите на оперативните програми ” 

18 юни – Русе, Специализирана трудова борса за младежи 

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

18 - 20 юни - Брюксел, Лятна среща на EASPD 

От 18 до 20 юни 2014 г. EASPD организира серия от съби-

тия в рамките на Лятна среща. Предвиждат се два семина-

ра - за разработка на проекти и  "Настоящи предизвика-

телства за доставчиците на услуги за хора с увреждания: 

Личностно ориентирани подходи и модели на добри практи-

ки”. Ще бъдат представени проучването и резултатите 

от три двугодишни проекта: "Бариери, възпрепятстващи 

прехода от училище към заетост" (в който участва НАСО), 

"Адаптиране на услуги за хора с увреждания към нови пот-

ребители" и "Възрастни със специални образователни пот-

ребности - проучване на най-добри практики". В рамките на 

лятната среща ще заседават специализирани комисии на 

EASPD, както и ще се проведе среща на борда и Общо съб-

рание. 

27 юни - Сливен, Регионален форум на доставчиците на 

социални услуги 

НАСО ще представи различни възможности за национално 

и международно партньорство и сътрудничество за по-

добри социални услуги. Ще бъдат представени също соци-

алните услуги, действащи към момента в Сливен, като ще 

бъдат посочени и актуални и специфични местни и регио-

нални особености на социалните услуги.  

4 юли – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/

ЦОП 

Домакин на срещата ще бъде Център за обществена подк-

репа „Усмивка”, който продължава за четвърта поредна 

година инициативата за организиране на работни срещи 

от цикъла „Заедно можем повече”. Целта на тези срещи е 

да се организира форум за представяне на работни казуси, 

пространство за споделяне, съвместно търсене на алтер-

нативи и работни хипотези за справяне с възникналите 

проблеми, като успоредно с това се създава място за вза-

имна подкрепа и усвояване на нови знания.  
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Бр. 23(3)/09.06.2014 г. 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. за условията и 

реда за определяне на изпълнител от страна на бенефици-

енти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и ри-

барство, Финансовия механизъм на Европейското икономи-

ческо пространство и Норвежкия финансов механизъм 

Наредба за студентските стажове в държавната администра-

ция 

Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране 

на студенти и докторанти 

ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюдже-

тите на общини за 2014 г. 

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 (1 септември 2014 г.) 

Европа за гражданите: Мрежи от градове  (1 септември 2014 

г.) 

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

„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.) 

Грантове за фотографи/ Фондация Отворено общество (8 

юли 2014) 

Програма Публики на НФК (26 юни 2014) 

Образователна интеграция на деца от малцинствата (25 юли 

2014) 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

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". 

Срокът за кандидатстване е 20 юни 2014 г. 
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