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20 януари - Ден на Патриарх Евтимий, Петльовден 

21 януари - Международен ден на прегръдката 
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24 януари - Имен ден: Аксения, Аксиния, Ксения, 

Oкcaнa 

25 януари - Световен ден на средствата за масова ин-

формация 

Ден на българското радио 

Имен ден: Гаро, Григор, Григорена, Григорий, 

Гриша 
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АСП и НАСО стартират съвместна консултативна прием-

на 

В продължение на установените партньорски ангажименти 

между Агенцията за социално подпомагане и Национален 

алианс за социална отговорност, както и направени предло-

жения от членове на НАСО за установяване на възможности 

за редовна комуникация и обратна връзка между доставчици-

те на услуги и АСП, НАСО договори провеждането на ежеме-

сечна консултативна приемна с експерти на АСП. Доставчи-

ците на услуги ще имат възможност да поставят своите въп-

роси, да излагат своите казуси и да получават официален 

отговор на запитванията си, както и да правят предложения 

за подобряване на действащата уредба.            Вижте повече 

НАСО участва в официалния старт на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

На 15 януари 2015 г. в Пловдив се състоя информационен 

ден за стартиране на ОП „Развитие на човешките ресурси" 

2014-2020 г. Събитието се организира от Министерството на 

труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ 

орган на ОПРЧР, в съответствие с изискванията за информа-

ция и комуникация на Регламент 1303/2013 г. на Европейския 

парламент и Съвета, организира голямо информационно 

събитие, посветено на стартирането на ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси" 2014-2020 г. Национален алианс за соци-

ална отговорност също участва в събитието за официално 

стартиране на новата оперативна програма.      Вижте повече 

НОВИНИ ОТ НАСО 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/155bgSM
http://bit.ly/1C7ACf8
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Правителството прие Националния план за действие по 

заетостта за 2015 г. 

Правителството прие Националния план за действие по зае-

тостта за 2015 г. Неговото изпълнение ще се финансира с 

предвидените със Закона за държавния бюджет средства за 

активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв., 

както и със средства от структурните фондове на Европейс-

кия съюз. Основните целеви групи на активната политика на 

пазара на труда ще бъде насочена към безработните младе-

жи до 29 г., безработни над 50-годишна възраст, продължи-

телно безработните лица, безработни с ниска или нетърсена 

на пазара на труда професионална квалификация и недостиг 

на ключови компетентности, хората с увреждания, лицата 

извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкура-

жени лица. Към всяка група ще се подхожда диференцирано.  

Вижте повече 

Увеличаване на контрола за злоупотреби със социални 

помощи 

„Мерките, насочени за подпомагане на нуждаещите се, както 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 (ОП РЧР), така и по програмите от бюджета на 

министерството, трябва да достигат до тези, които се нужда-

ят от тях. Ние ще бъдем абсолютно безкомпромисни към 

това и ще усилим контрола, така че да сведем възможността 

за злоупотреби до минимум. Още тази година ще предприе-

мем мерки да преразгледаме кандидатурите за социално 

подпомагане, както и тези за добавките за инвалидност, така 

че да не се злоупотребява и средствата, които не са малко, 

Партньорство за заетост на хората с увреждания 

Г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за 

социална отговорност проведе работни срещи с г-н Пламен 

Димитров, президент на КСНБ и г-н Васил Велев, председа-

тел на Асоциация на индустриалния капитал в България. Ос-

новна тема на двете срещи беше осигуряването на възмож-

ности за заетост на хора с увреждания на отворения пазар на 

труда. В разговорите бяха обсъдени и свързаните с заетостта 

съпътстващи въпроси като проблемите в ТЕЛК, възможните 

мерки за подкрепа на работодатели и хора с увреждания за 

реализация на отворения пазар на труда, необходимостта от 

партньорство между работодатели, синдикати и доставчици 

на социални услуги.                                                 Вижте повече 

Договаряне на конкретни ангажименти за Годишната прог-

рама на НАСО 

В периода от 12 до 16 януари 2015 г. г-н Георги Георгиев, 

председател на Национален алианс за социална отговорност, 

проведе серия от срещи с Министерството на труда и социал-

ната политика, Агенцията за социално подпомагане, Нацио-

налното сдружение на общините на Р България, както и с об-

щините София, Пловдив, Варна и други. Темите на разговори-

те в рамките на работните срещи бяха насочени към конкре-

тизиране на партньорството на НАСО с тези институции и 

власти, както и уточняване на конкретни ангажименти в Го-

дишната програмата на НАСО за 2015 г.              Вижте повече 

 

Публично обсъждане на промени в ЗЮЛНЦ 

Над 100 представители на граждански организации, на дър-

жавни институции и граждани обсъдиха предложенията за 

изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

(ЗЮЛНЦ), публикувани от министерство на правосъдието за 

обществено обсъждане. Обсъждането се състоя в Гранд хо-

тел София и бе организирано от Български център за несто-

панско право. На срещата присъстваха г-н Томислав Дончев, 

заместник министър - председател на европейските фондове 

и икономическата политика, г-н Христо Иванов, министър на 

правосъдието и д-р Атанас Славов, съветник на министъра. 

Екип на Национален алианс за социална отговорност също 

участва в обсъжданията.                                       Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1494-employmentplan2015
http://bit.ly/1wg940u
http://bit.ly/1u97dAm
http://bit.ly/1C7AfRA
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да достигнат действително до тези, които имат нужда от тях“, 

категоричен беше министърът на труда и социалната полити-

ка Ивайло Калфин пред медии в Пазарджик на 15 януари 

2015 г.                                                                      Вижте повече 

„Личен асистент“ стартира през 2015 г. със средства от 

държавния бюджет 

13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерст-

вото на труда и социалната политика за 2015 г., за да бъде 

обезпечено финансирането на социалната услуга „Личен 

асистент” до стартирането на новите операции по Оператив-

на програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Те 

ще бъдат предоставени на общините чрез Агенцията за соци-

ално подпомагане на потребителите, за които е извършена 

социална оценка по проекта „Подкрепа за достоен живот” по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. По този 

начин ще се осигури непрекъсваемост на финансирането до 

отпускането на средствата по новата оперативна програма.  

Вижте повече 

Министър Калфин представи мерки за намаляване на 

работещите бедни пред ЕК 

„Увеличението на минималната работна заплата е от изклю-

чително значение за икономиката на държавата. Независимо, 

че тази мярка се оценява като известно утежнение от предс-

тавители на малкия бизнес, замразяването на работната зап-

лата би довело до драматично увеличение на неработещите 

при един по-широк хоризонт. В България има цели райони, 

които се издържат на социални помощи и не са стимулирани 

да работят, именно защото само допреди нова година нетна-

та минимална работна заплата беше под прага на бедност-

та“, това заявки на 15 януари 2015 г. пред представители на 

Главни дирекции „Икономически и финансови въпроси“ и 

„Заетост“ на ЕК вицепремиерът и министър на труда и соци-

алната политика Ивайло Калфин. На срещата присъстваха 

още ръководителят на Представителството на ЕК в София 

Огнян Златев и съветникът по Икономическо Управление и 

Европейски Семестър - Аглика Цветанова. Вижте повече 

Старт на дискусиите по пенсионната реформа 

На 16 януари 2015 г. министър Калфин се срещна с предста-

вители на всички парламентарно представени партии, за да 

обсъдят предстоящата дискусия по пенсионната реформа. В 

рамките на широкото обсъждане се предвижда провеждане 

на седмични срещи на министъра на труда и социалната по-

литика със социалните партньори. Целта е достигане до кон-

сенсус по максимално много точки от пакета на пенсионната 

реформа. „Чрез тези ежеседмични срещи ние целим да по-

търсим както експертен, така и политически консенсус. Както 

знаете, целта на реформата е да бъде изработена така, че да 

не трябва да се променя всяка година отново. За нас най-

важна е устойчивостта и възможностите за планиране напред 

във времето. Не трябва да забравяме, че основната стратеги-

ческа цел на всички тези усилия е да се повишат пенсиите.  

Вижте повече 

Национална програма за превенция на насилието над де-

ца 2015 – 2017 

Анализ на резултатите от извършените от Държавната аген-

ция за закрила на детето /ДАЗД/ проверки по сигнали за наси-

лие през 2014 г. разгледа на първото си заседание за тази 

година на 13 януари 2015 г. експертната междуведомствена 

работна група към Националния съвет за закрила на детето /

НСЗД/ „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”. 

Заседанието беше ръководено от председателя на ДАЗД г-жа 

Ева Жечева. На него бе направен преглед на изпълнението 

на Националния план за превенция на насилието над деца 

2012 – 2014 г. и бе обсъдена структурата за разработване на 

нов стратегически документ.                                  Вижте повече 

Белгия изрази готовност за съдействие при развитие на 

системата за дуално обучение у нас 

Възможностите на България да почерпи опит от Кралство 

Белгия в областта на дуалното обучение и младежката зае-

тост бяха обсъдени на 13 януари 2015 г. между вицепремиера 

и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1498-2015-01-16-07-09-00
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1496-personal-assistant-2015
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1497-2015-01-16-06-58-26
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1505-2015-01-16-14-50-07
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1500-2015-2017
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посланика на Белгия у нас Аник Ван Калстър. Те проведоха 

протоколна среща в подкрепа на традиционно доброто двуст-

ранно партньорство между държавите, като акцентът беше 

поставен върху готовността страната ни да въведе активни 

мерки за справяне с младежката безработица. 

„Образователната система у нас трябва да се промени. Ще 

търся механизми, чрез които в общините с преобладаваща 

бедност да се осигури заетост на учащите, съчетана с обра-

зователния процес“, каза министър Калфин.       Вижте повече 

Образователен клъстер към ГБИПК стартира пилотно 

дуално обучение у нас 

„Подкрепям идеята за пилотно провеждане на организирано 

дуално обучение у нас. Вярвам в нуждата от подобна мярка и 

съм убеден в ефикасността й в контекста на високите нива на 

младежка безработица, затова поемам ангажимента ние в 

министерството да подкрепим работата на Клъстера с всички 

възможности, които имаме“. Това каза в отговор на отправе-

ното му предложение за подкрепа министъра на труда и соци-

алната политика Ивайло Калфин, по време на среща на 13 

януари 2015 г. с представители на Германо-българската ин-

дустриално-промишлена камара (ГБИПК). „Дуалното обуче-

ние е доказано най-ефективният начин за борба с безработи-

цата на младежите в много страни от Западна Европа.  

Вижте повече 

Вицепремиерът Ивайло Калфин ще ръководи национал-

ния съвет за сътрудничество по етническите и интеграци-

онните въпроси 

По предложение на премиера Бойко Борисов заместник ми-

нистър-председателят по демографската и социалната поли-

тика и министър на труда и социалната политика Ивайло Кал-

фин е определен за председател на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

към Министерския съвет. Съветът е консултативен орган, 

който подпомага правителството в разработването и провеж-

дането на държавната политика по етническите и интеграци-

онните въпроси.                                                      Вижте повече 

Централният регистър на ЮЛНЦ с девет нови е-услуги 

Министерството на правосъдието разшири информационна-

та система на Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел в съответствие с изискванията на Закона за 

електронното управление. Проектът, финансиран от ОПАК, 

осигурява технологична възможност за предоставянето на 

девет нови електронни административни услуги за вписване, 

заличаване от регистъра и актуализиране на информацията 

за български и чужди юридически лица с нестопанска цел и 

техни клонове. Проектът на стойност 640 000 лв. осигурява 

бързина на административното обслужване от страна на ор-

ганите на съдебната власт, еднократност при събирането на 

данните и достъпност на услугите, предоставяни чрез регис-

търа.                                                                        Вижте повече 

Създава се Управляващ комитет по финансиране на 

здравеопазването 

Към министъра на здравеопазването се създава Управляващ 

комитет по финансиране на здравеопазването, реши прави-

телството. Решението е едно от условията по Споразумение-

то за предоставяне на консултантски услуги между Междуна-

родната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Ми-

нистерството на здравеопазването (МЗ). Споразумението 

осигурява консултантска помощ за полагане на основите за 

изпълнение на Националната здравна стратегия 2014-2020, 

като предоставя помощ на МЗ да оцени и разработи възмож-

ности за промени в областта на финансирането на здравео-

пазването и заплащането на услугите в здравния сектор.  

Вижте повече 

Правителството прие Постановлението за изпълнението 

на държавния бюджет за 2015 г. 

Министерският съвет прие Постановление за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2015 г. в 

срока, определен със Закона за публичните финанси. Поста-

новлението за изпълнението на държавния бюджет съдейст-

ва за ефективното и ефикасно разпределение и управление 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1492-2015-01-16-06-30-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1493-2015-01-16-06-32-01
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1495-2015-01-16-06-37-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1507-2015-01-16-14-55-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1512-2015-01-16-15-52-48
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Очаквани тенденции на пазара през 2015 г. 

Два сектора ще предоставят най-големите и атрактивни въз-

можности за намиране на работа през 2015 г. Това са ИТ ин-

дустрията и аутсорсингът на бизнес услуги, показа проучване 

сред агенциите за подбор на персонал, коментира анализ на 

очакваните тенденции на пазара на труда през настоящата 

2015 г. Всичко, свързано с информационните технологии, ще 

се търси и тази година на пазара на труда като топъл хляб, 

заяви Павел Хаджиев от Job Tiger. Всяка втора обява в сайто-

вете за работа е за позиции в ИТ индустрията. Гладът е за 

програмисти, оперативни служители, тестери, проджект мени-

джъри, поддръжка, специалисти в търговските отдели, човеш-

ките ресурси и администрацията.                          Вижте повече 

За първи път от 23 години насам нивото на безработица-

та намалява в края на годината 

За първи път от 1991 година насам нивото на безработицата 

през месец декември намалява, отчита статистиката на Аген-

цията по заетостта за декември 2014 г. Единственият друг 

подобен случай е през декември 2002 г., когато през послед-

ните три месеца на годината пилотно е реализирана Нацио-

налната програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост” и голям брой безработни са включени в субсидирана 

заетост. С над 50 хиляди души са намалели безработните от 

началото на 2014 г. За сравнение, през декември 2013 г. на-

малението спрямо началото на годината е било с около 5500 

души.                                                                        Вижте повече 

Над 1 млрд. лв. могат да бъдат спестени от по-добро за-

конодателство 

„Целта, която си поставям, е не само да работим заедно, но 

да работим по-добре заедно“. Това каза вицепремиерът по 

коалиционната политика и административната реформа Ру-

мяна Бъчварова при откриването на първото за годината за-

седание на Съвета за административната реформа (САР) с 

оглед коалиционния характер на правителството. В Съвета, 

чийто председател е вицепремиерът Бъчварова, участват 

ръководителите на всички министерства, както и на други 

държавни институции, представители на областните управи-

тели и на НСОРБ.                                                    Вижте повече 

Европейският омбудсман трябва да е по-активен в защи-

та правата на хората с увреждания 

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев призова 

европейския омбудсман Емили О'Райли да посвети още пове-

че усилия за защита правата на хората с увреждания и да 

гарантира, че администрацията на ЕС е запозната с отговор-

ностите си по отношение на тези права. „Считам, че е наше 

задължение като европейски законодатели да гарантираме, 

че хората с увреждания могат достойно и пълноценно да се 

ползват от своите права и свободи на европейски граждани", 

допълни евродепутатът.                                         Вижте повече 

на държавните финансови ресурси, както и за осъществява-

не на основните дейности, финансирани от Бюджет 2015. За 

създаване на добра организация и с оглед осигуряване на 

условия за прозрачност на изпълнението на държавния бю-

джет, с Постановлението са регламентирани процедурите за 

отпускане и разходване на планираните средства в годишния 

закон за държавния бюджет.                                Вижте повече 

Приет е Планът за действие през 2015 г. с мерките, про-

изтичащи от членството на България в ЕС 

Кабинетът прие План за действие за 2015 г. с мерките, про-

изтичащи от членството на България в Европейския съюз. 

Той е изготвен на основата на предложенията на работните 

групи към Съвета по европейски въпроси (СЕВ) и е одобрен 

от Съвета. Планът съдържа 373 мерки, включващи и подго-

товката на българските позиции за 100 заседания на Съвета 

на Европейския съюз. Останалите 273 мерки са свързани с 

изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията 

на директиви на ЕС със срок за транспониране през настоя-

щата година и до края на месец април 2016 г., както и дирек-

тиви, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не 

са въведени.                                                           Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1490-2015-labourmarket
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Над 46 000 семейства с помощ за първокласници 

Според окончателните данни на Агенцията за социално под-

помагане (АСП) за учебната 2014/2015 г. на 46 325 семейст-

ва е отпусната целева помощ за първокласници в размер на 

250 лева, отнасяща се за 47 094 деца. Изплатената сума 

възлиза на 11 773 500 лева. Подадени бяха общо 46 785 

молби, отказите са 468. Най-много семейства са ползвали 

този вид помощ в София-град - 4742, област Пловдив - 4626, 

област Бургас - 3096, област Варна - 3009. Право на тази 

помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път 

в първи клас на държавно или общинско училище.  

Вижте повече 

Над четвърт милион са подпомаганите с целева помощ 

за отопление 

Общо 254 998 са лицата и семействата, които получават 

целева помощ за отопление за настоящия отоплителен се-

зон, сочат окончателните данни на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП). Общият брой подадени молби-

декларации от 1 юли до 31 октомври 2014 г. бе 299 967. Пър-

воначално размерът на целевата помощ за отоплителен се-

зон 2014/2015 бе определен на 65,72 лева месечно, но през 

месец ноември 2014 г. във връзка с увеличената цена на 

тока сумата бе променена на 72,20 лева. Предоставяната 

целева помощ за отопление е за период от 5 месеца - от 1 

ноември 2014 г. до 31 март 2015 г.                      Вижте повече 

ДАЗД обучава директорите на столични училища как да 

разпознават и реагират при насилие над деца 

Експерти от Държавната агенция за закрила на детето започ-

наха обучения за превенция на насилието на директори на 

столични училища, детски градини и обслужващи звена. 

През него ще преминат всички 300 ръководители на учебни 

заведения в град София. Те ще бъдат запознати как да раз-

личават белезите на тормоз и на деца в риск и как да реаги-

рат в такива ситуации. Директорите ще получат насоки за 

ефективно прилагане на Координационния механизъм за вза-

имодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск 

от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.  

Вижте повече 

Публикуван е наръчник за работа с деца с увреждания 

На сайта на Държавната агенция за закрила на детето е пуб-

ликуван издаденият по проект „Детство за всички” сборникът с 

текстове за работа с деца от специализирани институции и 

техните родители „Връзки, раздели, срещи“. Книгата дава от-

говор на въпросите как се работи с деца с увреждания, как 

трябва да се отглеждат те в семейна среда, кои са най-

подходящите услуги за тях и техните родители и близки. 

Представени са добри практики на социални услуги от Бълга-

рия и Белгия, които показват, че ефективната и продължител-

на работа с децата от институциите, с техните родители, с 

хората, които се грижат за тях – приемни семейства, социални 

работници, рехабилитатори и др., могат да подобрят живота 

им и да им дадат шанс за развитие.                      Вижте повече 

Община Смолян ще изгражда центрове за възрастни хора 

Правителството предостави на Община Смолян собственост-

та върху два поземлени имота в с. Чокманово. Терените и 

сградите в тях са с отпаднала необходимост за Министерство-

то на образованието и науката. Намеренията на местната 

власт са в тях да бъдат изградени социални домове за отдих 

и лечение или центрове за грижи за възрастни хора. Кабине-

тът даде съгласието си „Летище София“ ЕАД да учреди в пол-

за на „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД право на надс-

трояване и право на пристрояване върху недвижим имот, соб-

ственост на дружеството. Това дава възможност за реконст-

рукция на част от административната сграда на Института.  

Вижте повече 

Оборудват сензорна стая в ДЦДУ-Стара Загора 

До края на месец май Дневният център за деца с увреждания 

в Стара Загора ще разполага със сензорна зала. Проектът е 

на стойност 56 150 долара, като 15 000 долара са осигурени 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1503-46-000
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1504-2015-01-16-09-13-21
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1499-2015-01-16-07-40-14
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1501-2015-01-16-07-42-57
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1510-2015-01-16-15-33-17
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от община Стара Загора, а останалите от Ротари клуб. 

„Проектът е международен и е разработван 2 години. Участ-

ват клубове от Нова Загора, Белгия и Сърбия", каза прези-

дентът на Ротари клуб Николай Колев. След като залата бъ-

де оборудвана, клубът ще осъществява мониторинг. Ще се 

следи за броя деца, които я посещават и какъв е ефекта вър-

ху тях.                                                                      Вижте повече 

Обучиха асистенти за работа с деца с увреждания в Дол-

ни чифлик 

Приключи обучението на специализирания персонал за рабо-

та с деца с увреждания, който ще работи в новоизградения 

Център за настаняване от семеен тип в гр. Долни чифлик. В 

продължение на два дни специалисти на фондация LUMOS 

изнасяха лекции за особеностите на трансфера на грижи. Те 

са необходими за преместването на деца и младежи от до-

мовете във варненското село Рудник и добричкото Крушаре в 

новоизградения център. Той бе построен по проект на общи-

ната, финансиран от европейската програма за развитие на 

селските райони по мярка 321. Целта е да се подобри качест-

вото на живот на децата, настанени в специализирани инсти-

туции.                                                                       Вижте повече 

Комбинирани екипи за медицински и социални грижи мо-

же да помагат на хронично болните 

Грижата за хронично болните и хората с трайни увреждания 

минава през реализацията на нов проект за социално-

здравни грижи, които да са междинно звено между системата 

на здравеопазването и населението. Това заяви в Русе зам.-

председателят на комисията по здравеопазване в парламен-

та Даниела Дариткова. По думите й може да се организира 

структура от хора, които посещават възрастните хора у дома, 

да мерят кръвното налягане, да следят дали човекът си при-

ема хапчетата, как контролират диабета си хората със захар-

на болест и т.н.                                                       Вижте повече 

Силистра подготвя годишен мониторингов доклад на 

социалните услуги 

В края на месец март ще трябва да е готов третият през пос-

ледните години Мониторингов доклад за изпълнение на Облас-

тната стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Силистра (2011-2015 г.). Това съобщиха от пресцентъра на 

областната администрация. Мониторинговият доклад ще бъде 

изготвен от работна група, включваща представители на Об-

ластна администрация, областните координатори по изпълне-

ние на стратегията и на РДСП – Силистра. Представителите на 

общините от областта докладваха за състоянието на провеж-

даните социални услуги, както и за тези от тях, които не са ус-

пели да въведат в дейностите си.                           Вижте повече 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Кюстендил набира кандидати за предоставяне на соци-

ална услуга за ранна интервенция на уврежданията 

Община Кюстендил набира кандидати за предоставяне на 

социлана услуга за ранна интервенция на уврежданията. 

Планира се създаването на център за ранна интервенция на 

уврежданията, в който да работи социален работник, а сред-

ствата за това ще бъдат отпуснати по проект на общината за 

социално включване, финансиран със заемни средства от 

Международната банка за възстановяване и развитие. Сред 

изискванията към кандидатите са да имат висше образова-

ние с професионално направление „Социални дейности“...  

Вижте повече 

Фондация "Сийдър" търси директор "Развитие" и коор-

динатор "Връзки с обществеността" 

Фондация "Сийдър" обяви свободни позиции за разширяване 

на екипа си в град София. Фондация „Сийдър” е неправител-

ствена организация, регистрирана в България през 2005 г, 

която фокусира дейността си върху деинституционализация-

та: процеса на закриване на големите специализирани инсти-

туции за деца и младежи с физически и интелектуални зат-

руднения и замяната им със семеен тип услуги, базирани в 

общността.                                                              Вижте повече 
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Община Камено търси здравен медиатор 

Община Камено обяви конкурс за длъжността "Здравен меди-

атор". Срокът за кандидатстване е до 15 февруари 2015 г. 

Здравният медиатор ще работи с клиенти и ще подпомага 

незапознатите със здравната система за получаване на дос-

тъп до здравни услуги, ще осъществява посредничество меж-

ду уязвими групи и здравни и социални служби, ще реализи-

ра сътрудничество с ОПЛ и други здравни специалисти и инс-

титуции за повишаване на имунизационния статус на децата, 

ще подпомага клиенти при попълване на различни докумен-

ти.                                                                             Вижте повече 

 

Община Кюстендил търси социален терапевт за ЦНСТ за 

деца с увреждания 

Конкурс за социален терапевт ще проведе община Кюстен-

дил.Той ще бъде назначен на работа в Центъра за настаня-

ване от семеен тип за деца с увреждания. Изискванията за 

длъжността са минимално образование - средно. Професио-

нален опит- не се изисква, но професионалният опит е пре-

димство. Социалният терапевт ще осигурява денонощна 24 

часова грижа, като работи на смени. Ще отговаря за опазване 

живота и здравето на децата и младежите в услугата. Основ-

ните функции са свързани с ежедневните грижи за децата и 

младежите.                                                             Вижте повече 

 

Започва конкурс за избор на персонал по проект на Об-

щина Казанлък 

Започва конкурс за избор на социални асистенти, социални 

терапевти – хигиенисти и работник – техническа поддръжка в 

социалните услуги, които ще се предоставят по проекта на 

Община Казанлък „Разкриване на резидентен тип социални 

услуги в град Казанлък“. Това съобщиха от пресцентъра на 

Община Казанлък. Проектът е финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфи-

нансирана от Европейския социален фонд. Изпълнението на 

проекта е част от прилагането на националната политика за 

извеждане на децата/младежите, в това число такива с ув-

реждания, настанени в специализирани институции за деца. 

Услугите свързани с проекта са нови и целят замяна на инс-

титуционалната грижа с такава близка до семейната среда в 

общността.                                                             Вижте повече 

 

Община Криводол набира доброволци 

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 

от Наредба за реда за създаване и организиране на дейност-

та на доброволните формирования Община Криводол набира 

доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на 

последствията от тях. Кандидати могат да бъдат всички деес-

пособни лица, навършили 18 години, независимо от трудово-

то или служебно правоотношение, физически и психически 

здрави, неосъждани за умишлени престъпления от общ ха-

рактер, с умения за работа в екип, способни да поемат отго-

ворност.                                                                   Вижте повече 

 

Община Пещера търси социален работник за услугата 

"Приемна грижа" 

Община Пещера в качеството си на партньор на Агенция за 

социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по 

проект „И аз имам семейство” по процедура за директно пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, 

бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор 

на социален работник – 1бр., предоставящ услугата „Приемна 

грижа” в Община Пещера. Документите следва да се подават 

лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е дата-

та на получаване/ в община Пещера, за проект ”И аз имам 

семейство” в срок до  19.01.2015 г.  включително – 17.30 часа.                                                 

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1527-2015-01-17-10-08-05
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http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1472-2015-01-09-12-49-19
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Исперих търси фирма за изграждане на Център за отдих 

за възрастни с увреждания 

Община Исперих търси изпълнител на строително-монтажни 

работи за обект „Изграждане на център за отдих, свободно 

време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреж-

дания”. Прогнозната стойност на поръчката е 36 2487 лева 

без ДДС, като тя се финансира по договор за предоставяне 

на финансова помощ по мярка „Прилагане на Стратегии за 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 година.                 Вижте повече 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Международни обучителни възможности за младежи 

Младежки информационен център – Карлово обяви различни 

възможности за участие в международни обучения и младеж-

ки обмени.  Кандидатите трябва да са навършили 18 години и 

да владеят английски език на добро разговорно ниво, тъй като 

всички проекти се провеждат на английски език и участниците 

трябва да се включват в работа по групи, дискусии и индиви-

дуални изяви.                                                           Вижте повече 

Танцов проект приобщава хора с увреждания във Варна 

Младежи със и без специални нужди, обединени от страстта 

си да танцуват, предизвикват всички, които обичат музиката и 

танца, да се обединят и да се насладят заедно на ритъма, кой 

както може. Събитието се казва „Излез и опитай нещо ново” и 

се организира по случай 17 януари – Ден за достъп на хората 

с физически увреждания до услуги в общността. Целта му е 

да покаже, че забавлението и танца са право на всеки, да про-

вокира хората, особено различните, да се отърсят от своите 

бариери и притеснения и да дойдат, за да се насладят на му-

зиката и танците.                                                     Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Община Несебър стартира нов фестивал през юли 

Тази година община Несебър е подготвила нова изненада на 

своите граждани, туристи и гости. В богатата лятна културна-

та програма, ще бъде включен още един фестивал, а именно 

- I Международен фестивал „Несебър - остров на изкуствата”. 

Това ще е негово първа издание, а очакванията са събитието 

да предизвика голям интерес. I Международен фестивал 

“НЕСЕБЪР - ОСТРОВ НА ИЗКУСТВАТА ”, ще се проведе с 

участието на ансамбли, творчески колективи, хорове, форма-

ции, студия и изпълнители от България и други страни.  

Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Ивайло Калфин: Помагаме на бизнеса, но срещу трайни 

работни места 

„Първата схема по новата ОПРЧР е свързана с младежка-

та заетост. 8000 млади българи ще стажуват и чираку-

ват в предприятия“, отговаря министър Калфин. 

„Наемането им ще започне до края на януари. Програмата 

осигурява за 6 месеца заплата и осигуровки, а ако стажан-

тите бъдат наети на работа, се покриват осигуровките 

за още 6 месеца. Надявам се това да доведе до трайна зае-

тост. Интересът от страна на бизнеса е много голям - 13 

000 са заявените работни места. Ако схемата има успех и 

хората биват трайно наемани, ще я разширим. Анализът в 

цяла Европа показва, че най-ефективните мерки са именно 

стаж на работното място и стимули за работодателя да 

запази младия работник.“ 

Ева Жечева: Майките няма да изоставят децата си, ако 

имат подкрепа 

В първите дни на Новата година няколко бебета бяха изос-

тавени от майките си. Председателят на ДАЗД, г-жа Ева 

Жечева, посочва някои от конкретните причини, като по-

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1520-2015-01-16-18-44-08
http://nasoki.bg/bg/nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1529-2015-01-17-10-23-49
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1518-2015-01-16-18-42-20
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1528-2015-01-17-10-09-28
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1491-2015-01-14-08-46-06
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1491-2015-01-14-08-46-06
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1502-2015-01-16-07-47-24
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1502-2015-01-16-07-47-24
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сочва, че „за съжаление деца се изоставят не само в Бъл-

гария.“ Конкретно за казусите от началото на тази годи-

на, още е да се каже със сигурност, че това са изоставени 

деца, споделя г-жа Жечева. Повече мерки за подкрепа и 

превенция на изоставянето предвижда ДАЗД, както и из-

работване на индивидуален план на база на идентифици-

рането на проблемите като изпълнението на този план 

обаче не може да е задача само на една институция, необ-

ходим е мултидисциплинарен интегриран подход. 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Liebherr-Пловдив стартира проект на дуално обучение 

По време на среща с един от най-големите работодатели в 

Пловдив, министърът на труда и социалната политика Ивай-

ло Калфин се запозна подробно с добрия опит, който компа-

нията има в областта на професионалното обучение и прек-

валификацията на служители за нуждите на бизнеса. Той 

изслуша аргументите на мениджмънта й в полза на внедря-

ване на дуалното обучение у нас и пое ангажимента да съ-

действа за реализиране на пилотен проект на дуално обуче-

ние в Пловдив още тази есен.                              Вижте повече 

 

Награждават доброволците от СУПЦ „Д-р Анастасия Же-

лезкова" в Парламента 

Българските лауреати на Гражданската награда на Евро-

пейския парламент за 2014 г. - доброволците от СУПЦ „Д-р 

Анастасия Железкова" (Варна) и разследващият журналист 

Христо Христов, ще бъдат наградени на официална церемо-

ния, която се организира от Информационното бюро на ЕП в 

България в партньорство с Народното събрание. Събитието 

ще се състои на 23 януари в Клуба на народния представи-

тел от 10,45 часа. Сред гостите ще бъдат дипломати, предс-

тавители на институции, НПО и журналисти.      Вижте повече 

Компании осигуриха работа на младежи от институции 

„Фондация за социална промяна и включване“ вече е на фи-

нала на проект „Повишаване на конкурентноспособността на 

млади хора, напуснали социални институции за успешна 

реализация на пазара на труда и устойчива заетост”. Проек-

тът бе насочен към младежи на възраст между 18 и 29 г., 

напускащи социални институции и настанени в наблюдавани 

жилища на ФСПВ. Целите на проекта са създаване на въз-

можности за социална адаптация на младежите, развиване 

на социалните им и трудови умения. Младежите, напускащи 

социални институции, срещат сериозни затруднения в прехо-

да си към независим живот.                                 Вижте повече 

 

Безплатни обучения за младежи по предприемачество, 

лидерство и филантропия в Пловдив 

Серия от безплатни обучения и консултации по различни 

теми, които са полезни за младите хора в Пловдив, предлага 

новосъздаденият Младежки информационно-консултантски 

център /МИКЦ/ в града. Домакин на МИКЦ-Пловдив в след-

ващите 11 месеца е Национален алианс за работа с добро-

волци /НАРД/. Проектът е финансиран по Национална прог-

рама за младежта на Министерство на младежка и спорта. 

Той е насочен към младите хора в Пловдив на възраст меж-

ду 15 и 29 години със специфични нужди.          Вижте повече 

 

Дарителската акция на МЕТРО и Лайънс клуб събра про-

дукти за над 27 000 лева за 17 социални дома в страната 

Служителите от централата на компанията събраха и дариха 

1100 лева и 300 евро за децаата от домовете във Враца и 

Габрово. Служителите от Пловдив събраха 500 лева за елек-

троуреди, необходими за дом „Олга Скобелева“ в града. 

Продукти за над 27 000 лева и близо 1700 лева в брой – това 

са резултатите от двете благотворителни акции организира-

ни с помощта на служителите от МЕТРО Кеш енд Кери Бъл-

гария, подкрепена в цялата страна от членовете на Лайънс 

клуб България, Дистрикт 130.                               Вижте повече 
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ПРЕДСТОЯЩО 

19 януари- София, Вицепремиерът Румяна Бъчварова ще 

представи приоритетите в работата си по административната 

реформа и електронното управление 

21 януари – Драгоман, Дневен център за стари хора, 

„Бабинден“ 

22 януари – Шумен, Информационна среща в ОИЦ – Шумен 

за ОПРЧР (2014-2020) и ИРГП на ОП 

22 – 23 януари – София, Обучение на НСОРБ „Годишно сче-

товодно и данъчно приключване в бюджетните организации. 

Данъчно третиране на доставки по договори, сключени по 

Закона за водите и Закона за концесиите по смисъла на 

ЗДДС“ 

23 януари – Брезово, Публично обсъждане на общински бю-

джет за 2015 г. 

24 януари – Етрополе, Етрополска литературно-музикална 

зима 

27 януари - ОИЦ – Шумен представя новата ОПРЧР пред 

училища от област Шумен 

28 януари - Информационна среща в ОИЦ с фирми от град 

Шумен 

30 януари - Втора информационна среща в ОИЦ – Шумен с 

бизнеса 

 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

12 февруари - София, Консултативна приемна АСП/

НАСО 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални 

услуги 

7 - 9 май - Задар, Хърватия. Европейска конференция, 

заседание на Борда и Генерална асамблея на EASPD. 

17 - 19 юни - Варна, Национален форум на социалните 

услуги. Изложение на социалните услуги 

21 - 24 октомври - Залцбург, Австрия. Европейска конфе-

ренция, заседание на Борда и Генерална асамблея на EA-

SPD. 

29 - 30 октомври  - София, Национален форум - Корпора-

тивна социална отговорност 

ДОКУМЕНТИ и ПРОМЕНИ 

Национален план за действие по заетостта през 2015 г. 

Проучване на АЗ: Пазарът на труда през 2014 г. 

Проект на Закон за Европейската заповед за защита 

Постановление на Министерския съвет за създаване на На-

ционален съвет по миграционна политика 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

гражданската регистрация 

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2015 

г. в изпълнение на Национална стратегия за учене през це-

лия живот за периода 2014-2020 година 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Павлин Танев, експерт Изкуство и култура и коорди-

натор за членове на НАСО от Източна България, 

който на 20 януари отбелязва своя рожден ден.  
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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 

кандидатстване) 

Проект „Красива България“, МТСП (19 януари 2015 г.) 

Представяне на проектни предложения в рамките на Програма 

„Еразъм+“ за 2015 г. (22 януари 2015 г.) 

Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма „МЕДИА“: Подк-

репа за достъп до пазарите (22 януари 2015 г.) 

Световна банка, Насърчаване на растежа и качеството на об-

разованието (30 януари 2015 г.) 

Световна банка, Предложения в сферата на ранното детско 

развитие (30 януари 2015 г.) 

Kандидатури за партньорство с Културния център на СУ и за 

изложби в галерия „Алма Матер” (31 януари 2015 г.) 

Община Варна, Фонд "Култура" (31 януари 2015 г.) 

Национална покана за кандидатстване по Програма Еразъм+ 

2015 (4 февруари 2015 г.) 

Столична програма "Култура" (6 февруари 2015 г.) 

Награда на Нестле за създаване на споделена стойност 2016 

(28 февруари 2016 г.) 

Мярка „Проекти на гражданското общество“, Програма „Европа 

за гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Мярка „Мрежи от градове“, Програма „Европа за гражданите“ 

2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Мярка „Побратимяване на градове“, Програма „Европа за 

гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Направление „Европейска памет за миналото“, Програма 

„Европа за гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1xd1OH7
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1w2WUbY
http://bit.ly/1w2WUbY
http://bit.ly/1A9Y5Nb
http://bit.ly/1A9Y5Nb
http://bit.ly/1Ao0Bx4
http://bit.ly/1Ao0Bx4
http://bit.ly/1Dv7dxs
http://bit.ly/1zo0Uu1
http://bit.ly/1zo0Uu1
http://bit.ly/1BvKIEh
http://bit.ly/1vZAHQT
http://bit.ly/1Ibog5n
http://bit.ly/1Ibog5n
http://bit.ly/1yn3m3l
http://bit.ly/1yn3m3l
http://bit.ly/17aIkcO
http://bit.ly/17aIkcO
http://bit.ly/1Djt87K
http://bit.ly/1Djt87K
http://bit.ly/1A04DhV

