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КАЛЕНДАР 
 

6 юли - Световен ден на целувката 

7 юли - Европейски ден на шоколада 

вмчца Неделя, имен ден: Неделина, Неделчо, 

Недялка, Недялко 

8 юли - Световен ден за борба с алергиите 

11 юли - Световен ден на човечеството 

12 юли - Празник на националната гвардейска част 

Крисия Тодорова и „Седем осми“ получиха Голямата 

награда за принос в социалното развитие на България 

На 3 юли 2015 г. в сградата на bTV бяха връчени две Големи 

награди на Национален алианс за социална отговорност за 

принос в социалното развитие на България. Едната награда 

е в категория „Изкуство и култура“ и беше присъдена на та-

лантливите български деца Крисия, Хасан и Ибрахим за пос-

тигнат изключителен успех на детската Евровизия с класира-

нето на България на второ място и с невероятно съдържа-

телното си представяне, което НАСО приема като послание 

към всички българи и към държавата като цяло. Хасан и Иб-

рахим Игнатови вече получиха своята награда на 18 юни 

2015 г. по време на Първия национален форум/изложение на 

социалните услуги, който се проведе във Варна, и където 

Крисия не успя да присъства.                              Вижте повече 

Форум на социалните услуги в Благоевград 

На 30 юни 2015 г. в сградата на Община Благоевград се про-

веде регионален форум на социалните услуги с тема 

„Междуинституционалното партньорство – гаранция за качес-

тво на социалните услуги“. Форумът беше организиран от 

Национален алианс за социална отговорност със съдействи-

ето на Община Благоевград. Срещата беше открита с при-

ветствия към участниците от г-жа Зорница Кралева, замест-

ник-кмет на Община Благоевград. В изказването си тя акцен-

тира върху партньорството като гаранция за успех на социал-

ните политики и изрази убеждението си в полезността на 

подобни форуми като ползотворна платформа за представя-

не на подходите на отделните социални услуги и споделяне 

на техните добри практики.                                  Вижте повече 

Работна среща със заместник-министър Лазар Лазаров 

На 3 юли 2015 г. в град София се състоя работна среща меж-

ду г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социал-

ната политика и г-н Георги Георгиев, председател на Нацио-

нален алианс за социална отговорност. Целта на срещата 

беше междинно обсъждане в рамките на приключеното полу-
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Въвеждането на стандарти за трудово възнаграж-

дение дискутират в КР 

 Пенсионната реформа мина безпроблемно на пър-

во четене в НС 

 Създава се Координационен съвет за подготовка на 

Република България за членство в еврозоната  

 Съветът за тристранно сътрудничество разгледа 

промените в Закона за социално подпомагане 

 Кръгла маса на високо равнище „Младежката заетост 

– предизвикателства и решения“ 

 Парламентът прие на второ четене промени в Кодек-

са на труда 

 Промени в реда за разпределение на средствата от 

фонд „Солидарност“ 

 Възможностите за подкрепа на бизнеса по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ представи замест-

ник-министър Зорница Русинова в Стара Загора 

 Информационен ден по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ се проведе във 

Варна 

 Удостоверението за месечния размер на получените 

суми за пенсия и добавки може да се получава и по 

електронен път 

 Български институции обмениха опит за управление 

на финансови инструменти 

 Информационен ден по ОП "Наука и образование за 

интелигентен растеж" в БАН 

 Над 1 400 търсещи работа лица посетиха трудовите 

борси през юни 

 Одобрен е доклад за дейността на Националния ко-

ординационен механизъм по правата на човека 

 МС прие План за действие за 2015-2017г. в изпълне-

ние на Стратегия за развитие на професионалното 

образование и обучение 

 В Русе завърши Петата научнопрактическа конфе-

ренция „Мотивация и интереси към ученето“ 

 Президентът Росен Плевнелиев беше удостоен с от-

личието „Европейска личност на годината в Югоиз-

точна и Централна Европа” за 2015 г. 

 Създадоха инвалиден стол, който изкачва стълби 

годие на развитието на партньорството между НАСО и МТСП. 

В началото на годината НАСО представи на МТСП списък на 

основни приоритети за партньорството и за развитие на нор-

мативната уредба, както и решения на национално ниво по 

определени теми. По време на разговора беше обсъден прино-

са на НАСО и движението на въпросите и приоритетните теми, 

поставени от Алианса в началото на годината.    Вижте повече 

Работна среща с БТПП 

На 2 юли 2015 г. в София се състоя работна среща между г-н 

Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-

промишлена палата и г-н Георги Георгиев, председател на 

Национален алианс за социална отговорност. Българската 

търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -

промишлени палати/камари са обединени в Единна система на 

българските търговско-промишлени палати, в която членуват 

около 53 000 търговци, сдружения и др. БТПП е една от най-

старите неправителствени организации  у нас - създадена през 

1895 г., като цели подпомагане, насърчаване, представителст-

во и защита на стопанските интереси на своите членове, доп-

ринасящо за развитието на международното икономическо 

сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и 

международна интеграция .                                   Вижте повече 

Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за социално подпомагане 

През седмицата НАСО обобщи и внесе становище по Проект 

на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално 

подпомагане. Изразяваме своята благодарност към тези чле-

нове на Алианса, които успяха да дадат свои предложения за 

формиране на това становище.     Вижте самото становище  
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Световната банка: Повишаване на производител-

ността е единствен източник на растеж за Бълга-

рия 

 10.6 % процента безработица за първото тримесе-

чие на годината 

 Средната работна заплата скочи до 882 лева 

 550 българи годишно стават жертви на трафик 

 България окачествена като стабилна държава в 

анализ на икономически перспективи 

 Търсенето на работна ръка у нас ще се увеличи 

през 2030-а, предлагането ще намалее 

 Томислав Дончев: До края на годината всички опе-

ративни програми ще работят 

 ЕС: България има напредък в прилагането на по-

литиката за равенство между половете 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Дневен център „Света Марина“ в София с финан-

сова помощ от Фонд „Социална закрила“ 

 Обществено обсъждане на „Процедура за достъп 

на доброволци до специализирани институции и 

услуги от резидентен тип за деца” 

 От 1 юли се приемат молби за целево енергийно 

подпомагане 

 Доброволци на БЧК помагат на хора с увреждания 

в Могилино 

 Спорт за младежи с увреждания 

 Община Русе ще кандидатства по проект за подкре-

па на възрастни и хора с увреждания 

 Фондация „Приятелска подкрепа“ - Русе отбеляза 

10-тата годишнина 

 В Стражица откриха медицински център по проект 

на Световната банка 

 В Монтана е изграден Комплекс за здравно-

социални услуги за деца 

 Увеличават капацитета на услугата „Център за нас-

таняване от семеен тип” за лица с психични разст-

ройства или деменция в Русе 

 Откриха четири нови социални услуги за деца в 

Павликени 

 Центърът за социални услуги в Нова Камена отво-

ри врати 

 Център за самотни възрастни и деца отваря врати 

в Смолян 

 Ивелина Андреева оглави “Социално подпомага-

не” в Шумен 

 Ден на отворените врати в ЦНСТ-Берковица 

 Преместиха Дневния център за лица с увреждания 

от Вонеща вода във Велико Търново 

 ЦОП-Варна реализира групова програма за 

"Развитие на социални умения" 
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Едва 6% от компаниите в България имат етичен 

кодекс за корпоративна социална отговорност 

 EVN България подписа меморандум за сътрудни-

чество с Бургаски свободен университет 

 296 проекта участват в конкурса за социални пред-

приемачи “ПРОМЯНАТА" 

 Спортувай плажен волейбол с мисия 

 Хранкооп Пловдив отваря занаятчийска кухня 

"Фермата" 

 Проект на Оперативна програма "Инициатива 

за МСП" 

 Проект на Решение за одобряване на Доклад 

за изпълнението през 2014 г. на Националната 

стратегия за учене през целия живот за перио-

да 2014-2020 г.  

 Закон за изменение и допълнение на Закона 

за нормативните актове 

ИНТЕРВЮ 

КУЛТУРА 

 В Ловеч откриха изложба от пленера за художни-

ци с увреждания „Синя зона” 

 Младеж с увреждания подреди изложба в Перник 

 Изложба „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата” 

в Добрич 

 "Гласът на децата" тръгва с приказка в Казанлък 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

 Божидар Данев, БСК: Проблемите с младежка-

та безработица налагат преразглеждане на об-

разователната система 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Димитър Костов, специалист Видео/фотография на 

НАСО, който на 6 юли празнува своя рожден ден. 
 

Калинка Миронова, управител на Дневен център за деца 

и младежи с увреждания - Монтана и представител на 

НАСО за Монтана, която на 8 юли празнува своя рожден 

ден. 
 

Красимир Костов, кмет на град Шумен, който на 9 юли 

празнува своя рожден ден. 
 

Георги Димитров, кмет на град Карнобат, който на 11 

юли празнува своя рожден ден. 
 

Иво Иванов, кмет на град Лом, който на 12 юли празнува 

своя рожден ден. 
 

Фондация "Подкрепа за реализация" - Видин, която на 

12 юли отбелязва годишнина от своето учредяване. 
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7 юли - Бургас, Информационна кампания във връзка със 

старта на схемите „Активни" и „Ново работно място 2015" по 

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качест-

вото на работните места" на ОПРЧР 2014-2020 

9 юли - Пловдив, Информационна кампания във връзка със 

старта на схемите „Активни" и „Ново работно място 2015" по 

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качест-

вото на работните места" на ОПРЧР 2014-2020 

София, Обучение за електронно кандидатстване чрез 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

7 юли - Ловеч, Обучение „Мястото на социалното предпри-

емачество в ЦСРИ“ 

Събитието се организира от Сдружение "Граждански иници-

ативи-Ловеч", което е представителство на НАСО за об-

ластта с подкрепата на НАСО. Обучението е предназначе-

но за специалисти от социалния сектор, хора с увреждания 

и техните семейства и заинтересовани страни по темата 

за социалното предприемачество. Програмата е разделена 

на теоретична и практическа част. 

9 юли - София, Национална приемна на АСП и НАСО 

Предстоящата приемна ще бъде посветена на ЦСРИ и раз-

работващата се в момента нова методика. Можете да изп-

ращате Вашите писмени въпроси, казуси и проблеми, които 

срещате в практиката си в услугата „ЦСРИ“  към експерти-

те на Агенция за социално подпомагане. Отговор на поста-

вените от Вас въпроси ще получите или в рамките на при-

емната, насрочена за 9 юли, или - в случай че не можете да 

присъствате лично на консултативната среща - по елект-

ронен път.  

9 - 10 юли - Ямбол, Работна среща от цикъла „Заедно мо-

жем повече“ 

Целта на тези срещи е да се организира форум за предста-

вяне на работни казуси, пространство за споделяне, съв-

местно търсене на алтернативи и работни хипотези за 

справяне с възникналите проблеми, като успоредно с това 

се създава място за взаимна подкрепа и усвояване на нови 

знания. За 2015 г. мотото на срещите е „Споделянето на 

добри практики - път към повишаване качеството на соци-

алните услуги. Срещата е разделена условно на две части - 

семинар, предназначен за ръководителите на социалните 

услуги на тема „Екипът – предизвикателство и ресурс за 

повишаване на качеството на социалните услуги”; и работ-

на среща на тема „Новите резидентни услуги и мястото на 

съпътстващите услуги в общността в процеса на деинс-

титуционализация”. Гост - лектор ще бъде Весела Банова. 

ПРЕДСТОЯЩО 

Информационната система за управление и наблюде-

ние на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Обу-

чението е насочено към представители на общините, 

районите и други бенефициенти на територията на град 

София и на Софийска област 

Разград, Информационна кампания във връзка със 

старта на схемите „Активни" и „Ново работно място 

2015" по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до 

заетост и качеството на работните места" на ОПРЧР 

2014-2020 
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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 

кандидатстване) 

Покана за подаване на проектно предложение от Швейцарско-

то междинно звено (6 юли 2015г.) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капа-

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

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките 

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

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Европейски младежки награди: Дигитални проекти със социал-

на насоченост (15 юли 2015 г.) 

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

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

13 юли - София, Информационна кампания във връзка със 

старта на схемите „Активни" и „Ново работно място 2015" по 

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качес-

твото на работните места" на ОПРЧР 2014-2020 

15 - 17 юли - Донегал (Ирландия), Обучение "Борба с бед-

ността и социалното изключване, достоен живот за всички, 

младеж, гражданско участие, хармонично развитие", по про-

ект LADDER, НСОРБ 

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

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

финанси в Австрия”, НСОРБ 

22 - 24 юли - Загреб (Хърватска), Обучение "Борба с бед-

ността и социалното изключване, достоен живот за всички, 

младеж, гражданско участие, хармонично развитие", по про-

ект LADDER, НСОРБ 

4 - 6 ноември - Атина (Гърция), Обучение "Борба с бедност-

та и социалното изключване, достоен живот за всички, мла-

деж, гражданско участие, хармонично развитие", по проект 

LADDER, НСОРБ 

Схема за кандидатстване по Фонд "Солидарност" (21 юли 

2015 г.) 

Конкурс за млади таланти „Евробет Талант“ (24 юли 2015г.) 

Предложения за участие в Дарителска кампания „Избери, 

за да помогнеш" (1 август 2015г.) 

Покана за предложения към европейска мрежа на Cedefop 

за професионално образование (21 август 2015г.) 

ОП "РЧР" - BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място" (14 

септември 2015 г.) 

Покана за представяне на предложения по Третата програ-

ма на ЕС за здравето (15 септември 2015г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 

България-Румъния” (30 септември 2015 г.)  

Google Impact Challenge (30 септември 2015г.) 

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

Прием по набиране на заявки от работодатели по схема 

„Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 
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