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КАЛЕНДАР 

 

15 юли - Именници: Владимир, Владимира, Господин 

16 юли - Именници: Юлия, Юлиян 

17 юли - Именници: Марина, Марин, Маринчо, Марин-

ка, Маринела, Марин, Марчо 

18 юли - Ден на гражданска защита  

Ден на градовете Левски и Карлово  

19 юли -  Ден на българската дипломатическа служба 

20 юли - Илинден, Именници: Илия, Илиян, Илияна, 

Илкo, Илкa, Илчо 

Международен ден на шахмата 

Професионален празник на пивоварите 

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Отразени са последните препоръки от ЕК по проекта на 

Споразумението за партньорство 

Правителството нанесе редакционни корекции в проекта на 

споразумение за партньорство на България, очертаващо 

помощта от европейските структурни и инвестиционни фон-

дове за периода 2014-2020 г. Те отразяват бележки, които 

Европейската комисия определя като технически и предлага 

да бъдат отразени от българска страна преди стартиране на 

официалната процедура по съгласуване на споразумението 

в рамките на Комисията.                                      Вижте повече 

 

Национална стратегия за развитие на сектора на общес-

твените поръчки в България за периода 2014-2020г. 

С централизираното възлагане на редица поръчки ще се 

постигне по-голяма ефективност, изразходване на по-малко 

бюджетни ресурси, по-голямо качество и по-голяма конку-

ренция, посочи в свое изказване вицепремиерът Зинаида 

Златанова. Националната стратегия за развитие на сектора 

на обществените поръчки в България за периода 2014-

2020г. има пряко значение към управлението на европейс-

ките фондове в 7-годишния период, в който вече навлязох-

ме. Това заяви вицепремиерът и министър н правосъдието 

Зинаида Златанова на пресконференция след правителст-

веното заседание.                                                Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/724-2014-07-12-09-27-06
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/719-2014-2020
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Тематична работна група за разработване на оператив-

ната програма по Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица 

На 10 юли 2014 г. се проведе първото заседание на Тема-

тичната работна група за разработване на оперативната 

програма по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица. Заседанието на тематичната работна 

група бе водено от г-жа Росица Янкова, заместник-министър 

на труда и социалната политика, която е и ръководител на 

тематичната работна група. Тематичната работна група е 

създадена със Заповед № РД 01-412 на министъра на труда 

и социалната политика от 10.06.2014 г. По време на заседа-

нието, членовете на Тематичната работна група одобриха 

вътрешните правила за своята работа.              Вижте повече 

Международна конференция за тристранния диалог 

На 10 юли 2014 заместник-министърът на труда и социална-

та политика Светлана Дянкова откри международна конфе-

ренция в КТ „Подкрепа”. Основна тема на експертния форум 

са добрите практики в тристранния диалог на национално и 

регионално ниво. На форума присъстваха заместник-

министърът на образованието Мукаддес Налбант, президен-

тът на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев, изпълнителни-

те директори на Главна инспекция по труда и Агенция по 

заетостта Румяна Михайлова и Асен Ангелов.   

Вижте повече 

Национална програма за предотвратяване и противо-

действие на трафика на хора за 2014 г. 

Превенцията, закрилата и реинтеграцията на жертвите са 

приоритетите в Националната програма за предотвратяване 

и противодействие на трафика на хора и закрила на жертви-

те за 2014 г.,утвърдена днес от правителството. Дейностите 

в програмата са фокусирани върху повишаване на осведо-

меността в обществото и създаване на обществена нетърпи-

мост към трафика на хора. Печалбите в световен мащаб от 

престъплението, известното като съвременна форма на роб-

ството, са съизмерими с печалбите от трафик на оръжие и 

наркотици. Програмата съдържа редица институционални и 

организационни мерки за повишаване ефективността при пре-

дотвратяване, разкриване и противодействие на трафика на 

хора.                                                                           Вижте повече 

Изпълнени са повече от половината мерки по Стратегията 

за децентрализация 

Правителството одобри доклада за изпълнението на Стратеги-

ята за децентрализация (2010-2013 г.) и на Програмата за ней-

ното изпълнение през 2013 г. Основният извод, който се нала-

га от направения анализ на цялостното изпълнение на Страте-

гията и на Програмата, е, че през 2013 г. са реализирани пове-

че от половината мерки, предвидени за целия четиригодишен 

период. Качественият анализ показва, че с най-висока непос-

редствена тежест е мярката, която осигури на общините до-

пълнителни приходи от концесионни договори в условията на 

криза. Останалите мерки са свързани с подобряване координа-

цията между институциите и повишаване на капацитета им. 

Неизпълнените мерки са свързани основно с увеличаване на 

правомощията на общините или с предоставянето на финансо-

ви ресурси.                                                                Вижте повече 

Нов инструмент за финансов инженеринг за бизнес разши-

ряване на българските малки, средни и междинни предп-

риятия 

Министерският съвет одобри проекта на Мандатно споразуме-

ние между правителството на Република България, представ-

лявано от министъра на икономиката и енергетиката, Евро-

пейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и „Джереми България” 

ЕАД. Споразумението предвижда на ЕИФ да се предоставят 

ограничени права, свързани с представителство на „Джереми 

България” ЕАД като инвеститор в органите на Мецанин фонда. 

Мецанин фондът е един от инструментите за финансов инже-

неринг, разработен по оперативна програма „Развитие на кон-

курентоспособността на българската икономика” и се създава 

за първи път с географски фокус в България. Той е и първият 

Мецанин фонд по Инициативата „JEREMIE” в Европейския 

съюз.                                                                          Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/716-2014-07-12-08-20-13
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/717-2014-07-12-08-22-23
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/721-nacprog-humantrafic
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/722-2014-07-12-09-23-38
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/720-2014-07-12-09-18-49
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Улеснява се достъпът до финансов ресурс на живеещи-

те и работещите в селските райони 

Правителството направи промени в Постановление №343 

за реда за продължаване на дейността на взаимноспомага-

телните кредитни кооперации на частни земеделски стопа-

ни. Те улесняват достъпа до финансов ресурс на живеещи-

те и работещите в селските райони и създават предпостав-

ки за разширяване на кръга от лица, занимаващи се със 

селскостопанско производство. Предлага се увеличаване на 

обхвата на кредитираните дейности и структури от страна 

на взаимноспомагателните кредитни кооперации, като се 

дава възможност обект на кредитиране да са и дейности 

извън сферата на земеделие, развитие на селските райони, 

рибарство и аквакултури.                                    Вижте повече 

 

Варна е сред учредителите на Международен алианс на 

градовете без цигарен дим 

Морската столица на България стана част от Международен 

алианс на градовете без цигарен дим – Smoke Free Cities. 

Международната мрежа, учредена в датската столица Ко-

пенхаген, включва представители от 13 държави - Дания, 

Норвегия, Финландия, Словения, Филипини, Великобрита-

ния, Аржентина, Австралия, Албания, Русия, Украйна, Ир-

ландия и България. Алиансът си поставя за цел да популя-

ризира, стимулира и развива добри практики, насочени към 

подобряване качеството на живота в градовете чрез борба с 

тютюнопушенето като една от най-сериозните заплахи за 

човешкото здраве. Фокусът e върху превенцията на тютюно-

пушенето.                                                              Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

50 хил. по-малко безработни от началото на годината 

С 50 хил. души са намалели безработните от началото на 

годината, показват данните на Агенция по заетостта. През 

юни 2014 г. безработицата в страната намалява за пети поре-

ден месец. През месец юни, спрямо май, се отчита най-

голямото наблюдавано намаление на броя на безработните 

от 2004 г. насам. Равнището на безработица през юни 2014 г. 

е 10.7%, като намалява с 0.5 процентни пункта спрямо май. В 

сравнение с юни 2013 г. равнището на безработица се запаз-

ва. Това равнище е постигнато, въпреки че в субсидирана 

заетост работят около 40 хиляди по-малко лица от миналата 

година. В бюрата по труда са регистрирани 351 252 безработ-

ни. Те намаляват с 16 247 лица спрямо май. В сравнение с 

юни 2013 г. безработните са с 335 лица по-малко.  

Вижте повече 

 

Социални и трудово-правни отношения мъчат бургазли 

През първото полугодие помощ от обществения посредник са 

потърсили 267 души. Те са по-малко с около 80 от миналата 

година. Анализът сочи, че е увеличен броят на жалбите, 

свързани с трудово-правните отношения, социалните дейнос-

ти, устройството на територията, общинска собственост, 

транспорт, улиците, паркиране, здравеопазване. По-малко са 

въпросите, свързани с услугите, предлагани от топлофикаци-

онното дружество, ВиК, електроснабдяване, етажна собстве-

ност, местни данъци и такси, съдебна власт и полиция. Висо-

кият ръст на жалбите на гражданите, свързани с трудово-

правни въпроси – 40 за това полугодие при 31 за 2013 г., от-

разява задълбочаващите се проблеми в отношенията работ-

ник – работодател.                                                 Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/723-2014-07-12-09-25-23
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/727-2014-07-12-11-31-21
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/725-50
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/739-2014-07-12-12-17-00
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Форум по младежки политики в Смолян 

На обществен форум в община Смолян се обсъждаше мла-

дежката политика. В дискусията участваха с мнения, препо-

ръки и идеи представители на културни институции, неправи-

телствени организации, висши и средни учебни заведения, 

бизнеса и младежи. На събитието присъства и зам.-кметът 

инж.Мариана Цекова и гл. финансист Венера Аръчкова. Цел-

та на форума беше да се създаде стратегия за младите хора 

от община Смолян за периода 2014-2020 г. Експертът в ди-

рекция „Икономическо развитие, проекти, програми, между-

народни и младежки дейности” Румяна Караманолова предс-

тави постигнатите резултати в политиката на община Смолян 

в областта на младежките дейности.                   Вижте повече 

Качествена промяна в грижата за децата в тежко и риско-

во здравословно състояние в Крушари 

Председателят на Държавната агенция за закрила на дете-

то /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева обсъди на работна среща на 10 

юли 2014 г. в Дома за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/-

с.Крушари, резултатите от изпълнението на договор за съв-

местна дейност за подобряване на грижата за децата и мла-

дежите, които са в тежко и рисково здравословно състояние, 

подписан през януари 2014 г. между ДАЗД, АСП, община Кру-

шари и неправителствената организация „Лумос”. В срещата 

участваха партньорите по договора, представители на Ом-

будсмана на Република България, кметът на Крушари Добри 

Стефанов, зам.-кметът на община Добрич Камелия Йордано-

ва и екипът на дома.                                              Вижте повече 

Приключиха дейностите по проект „Работилница за ро-

дители - да пораснем заедно” 

Приключиха дейностите по проект „Работилница за родители 

- да пораснем заедно”, финансиран от Детския фонд на 

ООН / УНИЦЕФ/, който стартира през месец ноември 2013 г. 

Партньори по проекта на община „Тунджа“ бяха Народно 

читалище „Христо Ботев -1928”, с. Ботево и Народно читали-

ще „Просвета -1910” , с. Тенево, които предоставиха подходя-

щи помещения, техническо и материално обезпечение на дей-

ностите. Координаторите към читалищата Нели Ройдева /

читалище Тенево/ и Мима Контаки /читалище Ботево/ съдейст-

ваха за сформиране на групите – по една във всяко читалище, 

както и на специалистите при провеждане на работилниците 

за родители.                                                              Вижте повече 

Варна набира здравни специалисти, педагози и медиатори 

за работа по проект 

Община Варна набира педиатри, медицински сестри, стомато-

лог и медиатори за услугата „Здравна консултация за деца”, 

както и педагози и медиатори за услугата „Допълнителна под-

готовка за равен старт в училище”. Кандидатите могат да по-

дават професионални биографии по образец до 17 часа на 18 

юли 2014 г. в деловодството на община Варна или на e-mail: 

lkomitska@varna.bg. „Наложи се срокът за подаване на доку-

менти да бъде удължен с месец, заради изискването за една 

длъжност да има поне трима кандидати, отговарящи на поста-

вените от социалното министерство условия по проекта”, съ-

общават от дирекция „Социални дейности” на общината.  

Вижте повече 

Стартира проект „Изграждане на младежки център в град 

Пловдив“ 

В заседателната зала на община Пловдив на 02 юли 2014 г. от 

11.30 часа се проведе начална пресконференция по проект 

„Изграждане на младежки център в град Пловдив“ по Компо-

нент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и 

младежи в риск”, финансирана по Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014. Община 

Пловдив е бенефициент по проекта, а партньори са Фондация 

„Национален алианс за работа с доброволци“ гр. Пловдив и 

Норвежкия изследователски институт Agderforskning AS. На 

пресконференцията присъстваха представители на Програм-

ния Оператор – Министерство на образованието и науката, 

служители от общинската администрация, граждани и медии.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/730-2014-07-12-11-39-09
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/718-2014-07-12-08-41-34
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/728-2014-07-12-11-32-02
mailto:lkomitska@varna.bg
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/729-2014-07-12-11-32-39
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/732-2014-07-12-11-42-19
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Детска полицейска академия за децата от ЦСРИДРГ - 

Пловдив 

През месеците юни и юли, в изпълнение на заложените дей-

ности и доброто сътрудничество с ОД на МВР - Пловдив, 

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 

рискови групи” проведе серия от посещения в ІV-то и ІІ-ро 

РУП на МВР, където потребителите на социалната услуга 

бяха запознати с дейността и основните права и задължения 

на МВР от инспекторите ДПС и ”Охранителна полиция”. Пред 

децата бяха демонстрирани атрибутите, използвани от поли-

цаите в изпълнение на служебните им задължения. Те нау-

чиха в какви случаи могат да се обръщат към полицията за 

помощ и съдействие, запознаха се с безопасното общуване 

в интернет, както и с превенцията на въвличането им в тра-

фик и незаконни дейности.                                   Вижте повече 

Дупница ще има социални жилища 

Социални жилища в Дупница ще има, след като Върховният 

административен съд се произнесе със свое решение от 8 

юли. Обединение “Нова Дупница”, които бяха отстранени от 

комисията с председател Олга Китанова, защото не отгова-

ряха на изискванията за подбор определени от Община Дуп-

ница, обжалваха класирането за избор на изпълнител. Коми-

сията за защита на конкуренцията отхвърли жалбата им и 

потвърди решението на комисията, с което за победител бе 

обявен Консорциум “Развитие Дупница”, които предложиха 4 

633 110, 47 лева без ДДС и последва ново обжалване пред 

ВАС.                                                                        Вижте повече 

 

В Левски изграждат по проект два социални центъра 

Община Левски стартира строителството на два обекта по 

проект "Осигуряване на ефективна социална инфраструкту-

ра в Община Левски", съобщават от пресцентъра на община-

та. Предестой да бъдат изградени Център за настаняване от 

семеен тип (ЦНСТ) и Център за социална рехабилитация и 

интеграция. Стартирането на изпълнението на двата обекта 

по този проект е на 18 юли. Първа копка за изграждане на 

центъра ще бъде направена в 10.30 часа на ул. "Шипка" до 

МБАЛ - Левски, където ще бъде построен центъра.  

Вижте повече 

Два проекта за социално предприемачество е реализира-

ла Община Велико Търново 

Два проекта за социално предприемачество е реализирала 

Община Велико Търново през изминалия програмен период. 

Това съобщи Росица Димитрова, директор Дирекция 

''Социални дейности и здравеопазване'' към общината. Общи-

на Велико Търново е получи ла голямата награда за успешно 

изпълнен проект по ОП ''Развитие на човешките ресурси''. По 

проекта е било създадено социалното предприятие за лица с 

умствени увреждания, настанени в Домовете за възрастни с 

умствена изостаналост и в Защитените жилища за възрастни 

с умствена изостаналост. Благодарение на този проект над 20 

лица с умствени увреждания, настанени в специализираните 

институции и резидентните услуги на територията нa община-

та, са придобили умения в трудова ангажираност и трудова 

дисциплина.                                                              Вижте повече 

Три старчески дома трябва да се открият в област Добрич 

през 2015 г. 

В периода от 2011 до 2013 г. в област Добрич е закрит един 

сезонен дом за стари хора в Балчик и разкрит един в Тервелс-

ко. Предвижда се през 2015 г. да бъдат разкрити още три до-

ма за стари хора - в общините Балчик, Генерал Тошево и 

Шабла. Това става ясно от мониторинговия доклад за социал-

ните услуги в областта. Според него, мрежата от социални 

услуги в семейна или близка до семейната среда, която е ус-

ловие за подкрепа на уязвимите групи възрастни хора и хора 

с увреждания, не е развита достатъчно.               Вижте повече 

Откриват два центъра за настаняване от семеен тип в 

Търговище 

Два центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат открити 

до края на този месец в Търговище. Това съобщават от прес-

центъра на Областната управа в града. Информацията бе 

официално оповестена по време на заседание на Областния 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/734-2014-07-12-12-01-46
http://nasoki.bg/index.php/10-socialni-uslugi/735-2014-07-12-12-11-29
http://nasoki.bg/index.php/10-socialni-uslugi/736-2014-07-12-12-12-23
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съвет по социално включване, председателствано от облас-

тния управител на Търговище Емел Расимова. На първата 

работна среща на институциите бяха представени социални-

те услуги в общините от областта, както и плановете за разк-

риване на нови. Приет бе план за работа на Областния съ-

вет по социално включване за настоящата година.  

Вижте повече 

Два нови социални проекта в Тервел 

Одобрени са проекти на Община Тервел по Програмата за 

развитие на селските райони, съобщават от общинската 

администрация. По единият от проектите свободните поме-

щения в сгарадата на кметството в село Поп Груево ще бъ-

дат преустроени в Център за социални услуги. Ще бъдат 

обособени разливна за топла храна и трапезария, помеще-

ние за дневен център, както и лекарски кабинет с манипула-

ционна, чакалня и санитарен възел за нуждите на лекарска-

та практика в селото. Освен строителство, проектът включва 

и доставка на хладилник и плотове за разливната, както и на 

компютри, маси, бюра и столове за дневния цен-

тър.Общината съфинансира проекта в частта му за меди-

цинския кабинет.                                                   Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Хасан Адемов: Без реформа не можем да гаран-

тираме пенсиите 

„В програмата на правителството влизат голяма част 

от предизборните ангажименти на партиите, които го 

подкрепиха. Бяхме наясно със завишените социални очак-

вания след трудните 4 години. Задачата беше да гаранти-

раме повече социална справедливост. В този смисъл мога 

да говоря за пропуснати възможности като обещаното, но 

нереализирано двойно увеличение на средствата за зае-

тост, липсата на време да приемем реформа на пенсион-

ната система. Препоръките на ЕК са съвсем ясни и Бълга-

рия трябва да регистрира напредък, а не забавяне и отс-

тъпление. Трябва да избираме между пари за заетост и 

квалификация или ранно пенсиониране,“ е само част от 

коментара на министър Адемов по едни от най-

актуалните социални проблеми у нас. 

Детелина Николова: Зад всеки потоп стоят нере-

шени проблеми 

Варна и Добрич бяха двата града, които най-много постра-

даха от неотдавнашния потоп, удавил България. 

"Стандарт" попита добричкия кмет Детелина Николова 

какви са щетите и как могат да бъдат решени проблеми-

те. Николова, която кара трети мандат като градоначал-

ник, е председател на УС на Общинска мрежа за енергийна 

ефективност "ЕкоЕнергия" и член на УС на НСОРБ. 

Проф. Илчев: Бизнесът се справи по-добре от 

политиците 

Заминават ли оттук грамотните млади българи и как да 

променим тенденцията? Има ли шанс въобще страната 

ни за университет в ТОП 100? С кой от периодите в исто-

рията на България е съизмеримо днешното време на отча-

яние и обезверяване, "Стандарт" попита ректора на Со-

фийския университет проф. Иван Илчев. 

Иван Иванов: Раздялата с приемно дете е тежко 

изпитание 

Пред хората, решили да бъдат приемни родители, все още 

има доста трудности. Инициативата "Приеми дете. Съз-

дай бъдеще" е проект на Мтел и Национална мрежа за де-

цата, с чиято помощ над 200 деца, настанени в приемни 

семейства, са получили помощ от 200 лева от Мтел. По-

редицата материали на "Стандарт", посветени на пробле-

мите, с които се сблъскват тези семейства, продължава. 

На какви изисквания трябва да отговаря всеки, решил да се 

впусне в предизвикателството приемна грижа, попитахме 

Иван Иванов, управител на Фондация "Агапедия-България". 
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КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис България финансира Международния балетен 

конкурс във Варна 

Аурубис България, един от водещите корпоративни членове 

на Национален алианс за социална отговорност, за първи 

път през 2014 г. ще подкрепи Международния балетен кон-

курс, който се провежда под патронажа на вицепрезидента 

на Република България – Маргарита Попова и под почетния 

патронаж на UNESCO и на генералния директор на светов-

ната организация Ирина Бокова. Конкурсът се организира в 

подкрепа на кандидатурата на Варна за Европейска столица 

на културата през 2019 г. Тази година най-престижният ба-

летен форум, който от 1964 г. събира на сцената на Летния 

театър на Варна утвърдени и изгряващи звезди, отбелязва 

своя 50-годишен юбилей. Конкурсът ще се проведе от 15 до 

30 юли 2014 г. със 129 записани участници от 30 страни и 

емблематично международно жури.                   Вижте повече 

 

24 социални кампании бяха отличени със "Златно сър-

це" 

Двадесет и четири благотворителни проекта и социални ини-

циативи в общо 9 категории получиха официално признание 

на първите Годишните награди за благотворителност и кор-

поративна социална отговорност „Златно сърце" на списа-

ние Business Lady. Церемонията се състоя в София Хотел 

Балкан на 9 юли. Сред наградените имаше представители 

на частния сектор, държавни учреждения, медии, неправи-

телствени организации, политически структури. В каузата 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИЯ ДУХ бяха от-

личени инициативата „Добротворци" на Кока Кола България 

и Actualno.com; кръводарителската кампания „БлагоДаря" на 

City Center Sofia и Национален център по трансфузионна 

хематология и „Фирменото доброволчество като форма на 

тимбилдинг" на Мтел.                                           Вижте повече 

Социалната инициатива Game changers – Промяната на-

бира скорост 

Социалната инициатива Game Changers - Промяната, на 

международната фондация Reach for Change и в партньорст-

во с Нова телевизия, стартира в България на 31 май 2014 г. 

След благотворителното издание на шоуто Нова телевизия 

дари на фондацията общата сума от 200 000 лв. за развитие 

на социалното предприемачество у нас и в международен 

план с една основна цел - подобряване живота на децата и 

защита на техните права. Само за един месец в системата за 

участие в конкурса на инициативата има регистрирани 135 

човека от над 30 населени места в България. „Срокът за кан-

дидатстване е 26 август.                                       Вижте повече 

 

„Алкомет“ отново е дарител на годината за Шумен 

“Алкомет” АД, град Шумен е един от водещите производите-

ли на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския 

полуостров и единствената по рода си компания на терито-

рията на Република България, съчетаваща производството 

на двата вида продукти. Над 90% от продажбите са насочени 

към страните от ЕС, главно Германия, Полша, Италия, Авст-

рия и Дания. Въпреки своята експортна ориентираност 

„Алкомет“ остава тясно свързан и с развитието на българска-

та икономика. Част от целите на компанията, свързани със 

социалната отговорност към обществото, са повишаване на 

заетостта сред местното население, ефективно подпомагане 

на образователни, медицински, културни, социални и други 

институции, подкрепа на благотворителни и дарителски орга-

низации.                                                                  Вижте повече 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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

ЦОП 

Домакин на срещата ще бъде Център за обществена подк-

репа „Усмивка”, който продължава за четвърта поредна го-

дина 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, прост-

ранство за споделяне, съвместно търсене на алтернативи 

и работни хипотези за справяне с възникналите проблеми, 

като успоредно с това се създава място за взаимна подкре-

па и усвояване на нови знания.  

 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

ПРЕДСТОЯЩО 

14 юли – София, Публично обсъждане за интеграция на 

граждани от трети страни, Агенция по заетостта 

Варна, Заседание на ПК "Социални дейности и жилищна 

политика" 

15 – 30 юли – Варна, Международен балетен конкурс, Летен 

театър 

16 юли – София, Ден на отворените врати в Дневен център 

"Светове", Фондация „Светът на Мария“ 

20 юли – София, Графити конкурс ЗАЕТост.BG, НЕ ДАВАЙ 

ЗАЕТО – БЪДИ ЗАЕТ!  

Лятна театрална академия за деца в риск 2014 г. 

Лятната театрална академия за деца в риск 2014 г., която се 

провежда за 12 път, ще преведе децата чрез магичните све-

тове на руските приказки и легендите за Василиса премъда, 

Иван Царевич, баба Яга, Кашчей Безсмъртний и Жар птица. 

Целта е да се провокират малчуганите в приемането на раз-

лични културни модели, разширяване границите на познание-

то и описването на себе си като личности. Приказният фести-

вал, който ще се проведе в двора на училището в Широка 

лъка на 12 юли ще отбележи финала на академията. Програ-

мата на Детския приказен фестивал включва поредица от 

детски представления и гости артисти от България, Кения, 

Дания, Холандия и Германия.                               Вижте повече 

Доброволческа инициатива по проект "Да-на младежите" 

направи адаптация на "Жабокът-принц" 

Последната доброволческа инициатива по проект "Да-на мла-

дежите" на Сдружение ръка за ръка" вече е факт. На 8-ми 

юли от 19.00ч. доброволци и деца от институции изнесоха 

уникално за мащабите на града представление пред препъл-

нената с повече от 200 зрители зала на Държавен куклен теа-

тър "Г. Митев". Децата представиха постановката "Жабокът, 

който не искаше да стане принц" -една нова адаптация на 

известната на малки и големи приказка "Жабокът-принц".  

      Вижте повече 

Международен музикален фестивал „Надмощие на духа” 

се отлага 

Поради независими от Фондация „Старт” обстоятелства Ос-

мият Международен музикален фестивал „Надмощие на ду-

ха”, който трябваше да се проведе от 24 до 27 юли в гр. Сан-

дански, се отлага за 2015 г. Всички заявки за участие остават 

валидни за следващата година, съобщават от "Старт". Сама-

та инициатива има за цел да приобщава талантливи хора с 

увреждания към културния и обществен живот на страната 

чрез изразните средства на изкуството.               Вижте повече 
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http://www.csr.bg/csr-for-you/events/details/366-den-na-otvorenite-vrati-po-povod-pyrvata-godishnina-na-dneven-centar-svetove
http://www.csr.bg/csr-for-you/events/details/366-den-na-otvorenite-vrati-po-povod-pyrvata-godishnina-na-dneven-centar-svetove
http://www.az.government.bg/bg/news/view/agencijata-po-zaetostta-organizira-grafiti-konkurs-1016/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/agencijata-po-zaetostta-organizira-grafiti-konkurs-1016/
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/731-smolyan
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/751-2014-07-12-13-18-44
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/733-2014-07-12-11-53-00
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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) 

USAID, Развитие на иновативни начинания (15 април 2015 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.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Стартира 5-ото издание на  

конкурса „Достъпен град“ 

Европейската комисия обяви началото на конкурса 

за петото издание на наградата „Достъпен град“ за 

2015 г., европейската награда за достъпни градове. 

Годишната награда e признание и отличие за градо-

вете за техните усилия да направят по-лесен достъ-

па на хора с увреждания и възрастни до обществени 

места, като сгради, детски площадки за игра, общес-

твен транспорт или комуникационни технологии. От 

2010 г. до момента в 4-те предходни издания на наг-

радата „Достъпен град“ са участвали 171 града.  

Градовете с население не по-малко от 50 000 жители 

могат да подадат заявленията си за наградата до 10 

септември 2014 г. 

ДОКУМЕНТИ  

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Образователна интеграция на деца от малцинствата (25 юли 

2014)  

ОПРЧР, "Младежка заетост" (4 август 2014 г.) 

BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни 

и комуникационни технологии в образователната система” (5 

август 2014 г.) 

Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА (26 август 

2014 г.) 

Еразъм за млади предприемачи (17 юли 2014 г.) 

Стипендия на Social Impact за социални предприемачи от 

България (15 юли 2014 г.) 

Journalists and Writers Foundation, Проекти за развитие на ми-

ра (30 септември 2014 г.) 

Национална стратегия за развитие на сектора на обществе-

ните поръчки в България за периода 2014-2020г. 

План за изпълнение на Националната стратегия за развитие 

на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 

– 2020 г.  

Мостове: Партньорство в стратегии и действие (издание на 

БЦНП с добри примери за взаимодействие между НПО и 

държавата) 

Проект на Закон за допълнение на Закона за местното само-

управление и местната администрация 

Oбщински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г. 

Национална програма за предотвратяване и противодейст-

вие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2014 г. 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/1fHW7nT
http://bit.ly/1plIAcu
http://bit.ly/TFJln0
http://bit.ly/1jfFHoj
http://bit.ly/1gZ6P0M
http://bit.ly/1gqT9en
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/746-5
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/746-5
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1k5NqWr
http://bit.ly/1o9OSJN
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1mi8DBC
http://bit.ly/1xvLRdN
http://bit.ly/1kpf95w
http://bit.ly/1kpf95w
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1sdvpMk
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Strategy_OP.doc
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Strategy_OP.doc
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Plan_OP.doc
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Plan_OP.doc
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Plan_OP.doc
http://bcnl.org/uploadfiles/documents/most.pdf
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1351
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1351
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1356
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=905
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=905

