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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD 

КАЛЕНДАР 
 

8 юни - Световен ден на океаните 

9 юни - Международен ден на приятелството 

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 кръводарява-

не, Световен ден на донора  

14 юни - Неделя на всички български светии, имен ден: 

Асен, Аспарух, Крум, Панайот, Румен, Румяна, Чавдар 

Ден на работниците от леката промишленост 

 

17 - 19 юни 2015 г. 

Златни пясъци, Варна 

Първоюнски хепънинг на НАСО „Ние сме децата на Бълга-

рия“ 

По повод Международния ден на детето - 1 юни 2015 г., Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) организира 

детски хепънинг под надслова „Ние сме децата на България“. 

Събитието се проведе със съдействието на Дирекция 

"Социални политики" на Столична община и беше част от на-

ционалния конкурс за детска рисунка на НАСО "Децата и бъ-

дещето на България". В творческите занимания се впуснаха 

около 100 деца от различни социални услуги на територията 

на гр. София и деца от масовите училища. За безопасността и 

доброто настроение на децата се погрижиха доброволци на 

Национален алианс за работа с доброволци чрез Фондация 

„Стефан Нойков“.                                                     Вижте повече 

 

НАСО участва в дебат в Европейския парламент 

На 3 и 4 юни 2015 г. Национален алианс за социална отговор-

ност беше част от българска делегация, която участва в серия 

от срещи и събития в Европейския парламент в Брюксел. От 

българска страна участваха още представители на местните 

власти, синдикати и работодателски организации, неправител-

ствени организации и експерти по социално-икономическа 

тематика. Основната тема, подложена на обсъждане в рамки-

те на двудневната програма беше „Справянето с предизвика-

телствата на недекларирания труд". Основни говорители на 

събитието бяха евродепутатите Георги Пирински, Илияна Йо-

това, Мария Грапини (бивш министър по въпросите на бизнеса 

и туризма на Румъния), Мария Арена (бивш министър по соци-

алните въпроси на Белгия), както и представители на работо-

дателски и синдикални организации. Активно участие в диску-

сията взе и EASPD чрез Люк Зелдерло, генерален секретар. 

Вижте повече 

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/1577-2015-06-02-07-55-34
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1578-2015-06-05-12-09-44
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Национален конкурс  

„Децата и бъдещето на България“ 

Приключи Конкурса за детска рисунка на тема „Децата 

и бъдещето на България“, организиран от НАСО. Он-

лайн гласуването ще продължи до 14 юни, а победите-

лите ще бъдат обявени на 15 юни. В онлайн гласуване-

то ще бъдат преброен броят на харесванията на всяка 

от публикуваните рисунки. Паралелно с онлайн гласу-

ването, специално жури от професионални художници 

ще  определи по трима победители, съответно на пър-

во, второ и трето място в три възрастови категории. 

Всички получени рисунки участват едновременно в 

онлайн гласуването и гласуването на журито.  

Наградите в онлайн гласуването, което 

тече във Фейсбук страницата на НАСО, 

се осигуряват от „Бочко“. Вече повече от 

20 години "Бочко" заслужено носи титлата 

„верен помощник“ на майките в ежеднев-

ната грижа за малките съкровища. "Бочко" ще осигури 

награди в онлайн гласуването на конкурса, и ще осигу-

ри 5 комплекта продукти с марка "Бочко" за първите 5 

рисунки събрали най-много лайкове. Допълнително ще 

бъде обявена една специална награда за малък участ-

ник "Бочко", която ще бъде определена от екипът на 

Бочко.   

Професионалното жури ще определи победители за 

награди от Магазини ИМПРЕСИЯ - официален вноси-

тел на немските марки Marabu и Faber-Castell 

Art&Graphic. В магазин ИМПРЕСИЯ ценителят на ка-

чеството и разнообразието може да открие и продукти 

за декупаж, калиграфия, линогравюра, както и помощни 

материали за всяко ателие – стативи, четки, акрилни 

бои, палитри и много други.  

Създаването на подкрепяща среда за уязвими хора и об-

щности – във фокуса на НАСО в Търговище 

На 5 юни 2015 г. в Търговище се проведе национален форум 

на тема: „Създаване на подкрепяща среда за социализация 

на уязвими деца, лица и общности чрез социалните услуги в 

общността. Споделяне на добри практики.“ Събитието беше 

организирано от Търговищкото дружество за психично здра-

ве, представител на Национален алианс за социална отго-

ворност в областта, в партньорство с Община Търговище. 

Непосредствено преди официалното откриване представи-

телството на НАСО беше организирало и среща на всички 

членове на НАСО от областта с г-н Георги Георгиев, предсе-

дател на НАСО.  Г-жа Емине Якубова, зам. кмет на община 

Търговище, откри срещата с думите: „Националният алианс 

за социална отговорност е наш стратегически партньор в уси-

лията ни да създадем в Търговище модел за управление на 

социалния сектор чрез привличане на неправителствените 

организации като доставчици на социални услуги в общност-

та.“                                                                           Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 ЕС отряза социалната имиграция 

 Започна годишната сесия на Международната 

организация на труда в Женева 

 Социалната комисия на Парламента гласува 

предложението за промяна в пенсионната систе-

ма 

 Запазват се определените размери на минимал-

ната работна заплата 

 МТСП подготвя законопроект за равнопоставе-

ност на мъжете и жените 

 Осем операции по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж" до края 

на 2015 г. 

https://www.facebook.com/nasobg
http://www.bochko.bg/
http://www.bochko.bg/
http://www.impresia.bg/
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1581-2015-06-06-07-47-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2233-2015-06-06-06-24-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2182-2015-06-05-16-47-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2182-2015-06-05-16-47-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2184-2015-06-05-16-48-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2184-2015-06-05-16-48-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2184-2015-06-05-16-48-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2196-2015-06-05-17-43-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2196-2015-06-05-17-43-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2185-2015-06-05-16-49-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2185-2015-06-05-16-49-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2192-2015-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2192-2015-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2192-2015-5


Бр. 23(4)/08.06.2015 г. 

 Въвежда се задължителна национална здравна 

карта за болниците 

 Приет е годишният план за изпълнение на Нацио-

налната стратегия за младежта 

 Нова оперативна програма за малки и средни 

предприятия 

 Службата по трудовите и социалните въпроси на 

МТСП в Австрия организира информационна ве-

чер за българската общност 

 Министър Калфин се срещна с Негово Светей-

шество Патриарх Неофит 

 Предстои цялостна електронизация на регистъра 

БУЛСТАТ 

 Създава се целодневна организация на учебния 

ден и за шестокласници 

 Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и 

спорт“ в Благоевград 

 В рамките на европроект бяха обучени 117 слу-

жители от Агенцията за социално подпомагане 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Ивайло Калфин: Бедността не се преодолява 

със социална политика 

 Намаление на административната тежест върху 

бенефициентите на безвъзмездна финансова 

помощ 

 80 души са осъдени за злоупотреби с европари 

през 2014 г. 

 Проф. Д. Иванов: България е най-обедняла в ЕС, 

нужна е нова политика срещу бедността 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 ДАЗД издаде наръчник за работа с кандидат-

осиновители и кандидати за приемни семейства 

 Кръгла маса и анализ на нагласите на приемни-

те родители към приемане на деца с уврежда-

ния 

 Празнично откриха Центъра за настаняване от 

семеен тип „Олга Скобелева” в Пловдив 

 Международно спортно състезание за хора с 

увреждания България-Сърбия 

 В Ген.Тошево стартират семейни услуги по про-

ект "С грижа за нашите деца" 

 Проект за добри практики за равнопоставеност 

на хората с увреждания, изведени от институ-

ции в Ловеч 

 Нов Център за почасово предоставяне на услу-

ги за социално включване в общността или в 

домашна среда в Бяла 

 Институции в Стара Загора се обединяват за 

решаване на спешни казуси с деца в риск 

 Откриха защитено жилище в село Вълково, Сан-

дански 

 НСИ: ускоряване на икономическия растеж през 

първото тримесечие 

 Световната банка: Заради лошото здравеопазва-

не българите боледуват, обедняват, маргинали-

зират се, умират и изчезват като нация 

 Вицепрезидентът на Европейската комисия: 

България трябва да догони Румъния 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2201-2015-06-05-17-48-01
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2201-2015-06-05-17-48-01
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2199-2015-06-05-17-46-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2199-2015-06-05-17-46-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2198-2015-06-05-17-44-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2198-2015-06-05-17-44-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2187-2015-06-05-16-52-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2187-2015-06-05-16-52-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2187-2015-06-05-16-52-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2186-2015-06-05-16-50-01
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2186-2015-06-05-16-50-01
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2200-2015-06-05-17-46-52
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2200-2015-06-05-17-46-52
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2197-2015-06-05-17-43-58
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2197-2015-06-05-17-43-58
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2195-2015-06-05-17-42-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2195-2015-06-05-17-42-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2191-117
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2191-117
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/2232-2015-06-06-06-22-54
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/2232-2015-06-06-06-22-54
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2194-2015-06-05-17-35-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2194-2015-06-05-17-35-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2194-2015-06-05-17-35-10
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/2235-80-2014
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/2235-80-2014
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/2234-2015-06-06-06-25-02
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/2234-2015-06-06-06-25-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2188-2015-06-05-16-54-32
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2188-2015-06-05-16-54-32
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2189-2015-06-05-16-55-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2189-2015-06-05-16-55-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2189-2015-06-05-16-55-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2226-2015-06-06-05-39-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2226-2015-06-06-05-39-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2237-2015-06-08-03-41-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2237-2015-06-08-03-41-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2223-2015-06-05-20-09-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2223-2015-06-05-20-09-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2229-2015-06-06-05-48-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2229-2015-06-06-05-48-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2229-2015-06-06-05-48-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2222-2015-06-05-20-08-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2222-2015-06-05-20-08-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2222-2015-06-05-20-08-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2218-2015-06-05-20-05-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2218-2015-06-05-20-05-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2215-2015-06-05-19-38-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2215-2015-06-05-19-38-44
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2219-2015-06-05-20-06-16
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2219-2015-06-05-20-06-16
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2217-2015-06-05-20-00-14
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2217-2015-06-05-20-00-14
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2217-2015-06-05-20-00-14
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2214-2015-06-05-19-37-40
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2214-2015-06-05-19-37-40


Бр. 23(4)/08.06.2015 г. 

 По-добра защита на децата при родителски конф-

ликти иска ДАЗД 

 Изграждат център за социални услуги в Исперих 

 Дневният център за деца с увреждания в Средец с 

годишнина 

 Създават център за трудово посредничество за 

хора със зрителни увреждания в Търговище 

 Откриха център в Хасково за деца с увреждания и 

в риск 

 Двоен празник за Дневен център за деца и младе-

жи с увреждания „Слънчев ден” в Симитли 

 На кръгла маса в Община Велико Търново обсъ-

диха въпросите на интеграцията и толерантността 

 120 деца се включиха в инициативата "Спортът - 

достъпен за всички деца" в Търговище 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 МТСП стана домакин на изложба от картини на 

деца със специални потребности 

 Национален фестивал за деца с таланти от соци-

алните домове „Като звездите“ в Павликени 

 ДАЗД отбеляза 1 юни с цветни фенери с посла-

ния 

 Музей на розата ще отвори врати в Казанлък 

 "Ние сме различни, но не сме безразлични“ е мо-

тото на тазгодишния фестивал на хората с ув-

реждания, който ще се проведе в Смолян 

 Община Сливен подписа договор за сътрудни-

чество със Съюза на народните читалища 

 „Щуроландия“ в Крайдунавския парк на Видин 

ИНТЕРВЮ 

 Ивайло Калфин: Аз съм един от хората в Бъл-

гария, които смятат, че заплатите у нас трябва 

да се увеличат ударно 

 

 Д-р Хасан Адемов: Проблемът у нас не е без-

работицата, а заетостта 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 IKEA инвестира 1 млрд. евро в спасяването на 

света 

 Теленор стартира програма за професионално 

развитие на хора с увреждания 

 TELUS International Europe създава „Обществен 

борд“ 

 Фенове на Левски организираха турнир в помощ 

на тежко болни деца 

 Русенски фирми дариха легла на дом "Приста" 

 Национален проект учи децата, че трудът е цен-

ност 

 TELUS инвестира 30 000 лева в ремонтирането на 

КСУДС-Пловдив 

 Водещи компании с обща здравна програма за 

своите служители 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2213-2015-06-05-19-35-32
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2213-2015-06-05-19-35-32
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2212-2015-06-05-19-33-33
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2211-2015-06-05-19-32-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2211-2015-06-05-19-32-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2210-2015-06-05-19-32-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2210-2015-06-05-19-32-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2209-2015-06-05-19-30-51
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2209-2015-06-05-19-30-51
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2207-2015-06-05-19-29-04
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2207-2015-06-05-19-29-04
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2230-2015-06-06-06-20-48
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2230-2015-06-06-06-20-48
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2227-120
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2227-120
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2183-2015-06-05-16-47-55
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2183-2015-06-05-16-47-55
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2228-e
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2228-e
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2190-1
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2190-1
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2202-2015-06-05-17-48-49
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2208-2015-06-05-19-29-59
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2208-2015-06-05-19-29-59
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2208-2015-06-05-19-29-59
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2220-2015-06-05-20-07-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2220-2015-06-05-20-07-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2236-2015-06-08-03-40-15
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2225-2015-06-05-20-14-22
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2225-2015-06-05-20-14-22
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2225-2015-06-05-20-14-22
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2224-2015-06-05-20-12-27
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2224-2015-06-05-20-12-27
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2231-ikea-1
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2231-ikea-1
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2193-2015-06-05-17-20-52
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2193-2015-06-05-17-20-52
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2205-telus-international-europe
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2205-telus-international-europe
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2216-2015-06-05-19-44-20
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2216-2015-06-05-19-44-20
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2221-2015-06-05-20-07-58
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2203-2015-06-05-18-15-22
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2203-2015-06-05-18-15-22
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2206-telus-30-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2206-telus-30-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2204-2015-06-05-18-16-46
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2204-2015-06-05-18-16-46
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

11 юни - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Водещата тема на предстоящото издание са Центровете 

за настаняване от семеен тип и спецификата на работата 

с потребители и документи в този тип услуга. Национална-

та приемна на НАСО и АСП осигурява възможност за отго-

вор на въпроси, казуси и проблеми, които специалистите и 

доставчиците на услуги срещат в практиката си. Отгово-

рите 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 консулта-

тивната среща - по електронен път. 

 

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

циалните услуги 

Първият ден на Форума е специално посветен на механизма 

на Европейския семестър и включването на гражданското 

общество с алтернативни препоръки към ЕК, които отбе-

лязват неидентифицирани проблеми в социалния сектор. 

Участниците ще работят в отделни групи по темите за 

социално включване и здравеопазване, образование и зае-

тост, за да изведат най-наболелите проблеми в тези об-

ласти и да предложат решения за тяхното усъвършенства-

не.- 

В следващите два дни Форумът ще даде трибуна и възмож-

ност за представяне на самите социални услуги и техните 

екипи. Основна задача е социалните услуги, техните екипи, 

ползватели чрез добър опит да очертаят основните посоки 

на тяхното бъдещо развитие. Форумът включва изложение 

на социалните услуги чрез изложбена площ, видео или текс-

тово представяне на добри практики, с цел обмен на опит и 

развитие.    

24 - 26 юни - Троян, Регионална среща на доставчици на 

социалната услуга "ЦСРИ" 

От 24 до 26 юни 2015 г. в Троян ще се проведе регионална 

среща на доставчици на социалната услуга "Център за со-

циална рехабилитация и интеграция". Срещата се органи-

зира по инициатива на представителствата на Национа-

лен алианс за социална отговорност във Видин и Велико 

Търново. Тридневната програма е предназначена за екипите 

от специалисти, работещи в центрове за социална рехаби-

литация и интеграция от цялата страна, като включва 

обмен на добри практики между ЦСРИ, дискусия по казуси, 

работа по Методиката за ЦСРИ, включително супервизия и 

формуляри за попълване и разработената от ЦСРИ-Велико 

Търново електронна система за отчитане. Различните 

специалисти ще работят както по диференцирани групи, 

така и заедно, за да изведат най-добрите методи за рабо-

та с потребители с увреждания, с което да повишат въз-

можностите за допълнително усъвършенстване на предос-

тавяните услуги в центровете за социална рехабилитация 

и интеграция. 

 

30 юни - Благоевград, Форум на социалните услуги 

Темата на форума е „Междуинституционално партньорст-

во – гаранция за качество на социалните услуги“. Форумът 

се организира от представителството на Национален али-

анс за социална отговорност за Благоевград – Център за 

социална рехабилитация и интеграция, гр. Благоевград, 

съвместно с Община Благоевград. В срещата ще участват 

представители на общини от региона, РДСП-Благоевград, 

НПО, специалисти от различни социални услуги от област-

та.  Във фокуса ще бъдат поставени добрите практики за 

предоставяне на социални услуги и механизмите за между-

институционално партньорство в региона. 

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
http://naso.bg/component/icagenda/291-24-26-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/291-24-26-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/287-30-06-2015?Itemid=383
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Николай Мелемов, кмет на Община Смолян, който на 

10 юни празнува своя рожден ден.   

 

Жителите и гостите на Попово, които на 10 юни 

празнуват Празник на града. 

 

Димитранка Каменова, кмет на Община Берковица, 

която на 12 юни празнува своя рожден ден.   

 

Бойко Борисов, министър-председател на Р Бълга-

рия, който на 13 юни празнува своя рожден ден. 

 

Петя Маркова, координатор на Националния инфор-

мационен и аналитичен център на НАСО, която на  

13 юни празнува своя рожден ден. 

 

Пламен Панайотов, Център „Решения“ - Русе,  

който на 14 юни празнува своя рожден ден. 
 

 

 

ПРЕДСТОЯЩО 

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

ренция на труда  

9 юни - София, Национална кръгла маса за справяне с проб-

лемите на младежката безработица 

9 - 15 юни - Пловдив, Младежки форум "Evergreen in the Ever-

green: When Tradition Inspires Innovation" 

9 - 20 юни - Русе, Международен фестивал на пясъчни скулп-

тури Русе'2015 

10 юни - Стара Загора, Областен информационен център 

организира информационна среща, на която ще се предоста-

ви информация за активните и предстоящи за отваряне про-

цедури по оперативните програми 

11 юни - София, Представителство на ЕК, Информационна 

среща на тема „Възможности за образователни и културни 

институции през новия програмен период 2014-2020“ 

11 - 13 юни - Стара Загора, Четвърто издание на междуна-

родния „Джаз форум Стара Загора"  

12 юни – Пловдив, Младежки информационно-консултантски 

център /МИКЦ/ – Пловдив, домакинстван от Фондация 

„Национален алианс за работа с доброволци“ /НАРД/, органи-

зира младежка конференция на Тема: „Връзката между не-

формалното обучение и професионалната реализация” 

19 – 20 юни – Смолян, Фестивал на хора с увреждания "Ние 

сме различни, но не сме безразлични“  

19 – 23 юли - Пътуващ семинар по маршрут - София – Буда-

пеща – Виена – София на тема: „Управление на местните 

финанси 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.ngobg.info/bg/messages/17694-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1
http://www.ngobg.info/bg/messages/17694-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1
http://www.ngobg.info/bg/messages/17251-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%25
http://www.ngobg.info/bg/messages/17251-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%25
https://www.facebook.com/rusesandfest
https://www.facebook.com/rusesandfest
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/06/11
http://www.ngobg.info/images/messages/17933/17933plakat_final_1600.jpg
http://www.ngobg.info/images/messages/17933/17933plakat_final_1600.jpg
http://www.mikcplovdiv.com/events/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://www.mikcplovdiv.com/events/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://www.mikcplovdiv.com/events/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://www.mikcplovdiv.com/events/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://www.mikcplovdiv.com/events/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2208-2015-06-05-19-29-59
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2208-2015-06-05-19-29-59
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. 23(4)/08.06.2015 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 Закон за изменение и допълнение на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел, Мотиви 

 Закон за изменение и допълнение на Гражданския про-

цесуален кодекс (ГПК), Мотиви 

 Проект на Правилник за наблюдение и оценка на научно-

изследователската дейност, осъществявана от висшите 

училища и научните организации, както и на дейността 

на фонд "Научни изследвания" 

 Проект на Постановление на Министерския съвет за из-

менение и допълнение на Постановление № 21 на Ми-

нистерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален 

съвет по миграция и интеграция (Обн., ДВ, бр. 12 от 

2015 г.), Доклад 

 Постановление за изменение на постановление № 118 

на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда 

за определяне на изпълнител от страна на бенефици-

енти на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР, 

ЕСФ, КФ, ЕФМДР, ФМЕИП и НФМ, Доклад 

 Проект на Постановление на Министерския съвет за 

приемане на детайлни правила за допустимост на раз-

ходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 

Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 

2020 г., Доклад 
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http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
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/1Fl3srd
http://bit.ly/1Fl3srd
http://bit.ly/1Fl3srd
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
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5742
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5743
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5735
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5736
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5741
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5731
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5730
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5720
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5721
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5727
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5728

