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28 юли - Световен ден за борба с хепатита 

30 юли - Световен ден на приятелството 

31 юли - Св. Евкодим, именници:  

Евдоким, Евдоки, Дочо 

1 август - Ден на градинаря 

Св. 7 мчци братята Макавеи, Св. Соломония, 

именници: Макавей, Здравко, Здравка 

3 август - Световен ден на динята 
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НОВИНИ НА НАСО 

Заключителна пресконференция по „Партньорство за 

по-добър живот“ 

На 21 юли 2014 г. в Двореца на културата и спорта, гр. Вар-

на, Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

представи резултатите от проект за осигуряване на трудова 

заетост на хора с увреждания. Проектът е с името 

„Партньорство за по-добър живот“ и основната му цел бе 

реализиране на дейности в подкрепа за трудова реализация 

на хора с увреждания и техните семейства, посредничество 

между хора с увреждания, социални предприятия, работо-

датели, общини и доставчици на социални услуги в цялата 

страна. В рамките на проекта НАСО успешно е съдействал 

за намирането на работа на 23 лица с увреждания, които 

вече се реализират при обичайни работодатели на свобод-

ния пазар на труда. Общо са обслужени над 800 лица с ув-

реждания и техните семейства.                          Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

ЕК похвали Националната стратегия за развитие на сек-

тора обществени поръчки 

В писмо до българските власти генералните директори на 

Генерални дирекции „Вътрешен пазар и услуги" и 

„Регионална и урбанистична политика" на Европейската 

комисия приветстват приетата на заседание на Министерс-
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кия съвет от 9 юли 2014 г. - Национална стратегия за разви-

тие на сектора обществени поръчки 2014-2020 година. Под-

чертано е, че Стратегията се фокусира върху важните мер-

ки, насочени към цялостна реформа на сектора на общест-

вените поръчки в България. Оценява се, че Националната 

стратегия е съпътствана и с план за действие, в който ясно 

са разписани сроковете и конкретните институции, отговорни 

за нейното реализиране.                                      Вижте повече 

МС прие списъка по ЗОП за специализираните предприя-

тия 

Министерският съвет актуализира Списъка на произвежда-

ните и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на 

предоставяните услуги, които се възлагат на специализира-

ните предприятия или кооперации на хора с увреждания по 

реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът съдър-

жа нови позиции, предвид разширяване на дейностите на 

специализираните предприятия и кооперации през послед-

ните години. Досегашният списък ползва остарялото Описа-

ние 2003 на продуктите и услуги. Настоящата актуализация 

е в съответствие с кодовете по CPV 2007, съгласно Описа-

ние 2007 публикувано в Агенцията за обществени поръчки.  

Вижте повече 

Представиха регистъра на социалните предприятия 

На 18 юли 2014 г. в к.к. Боровец се проведе представяне на 

усъвършенствания краен продукт – Статистически модул с 

включени данни от НСИ за социални предприятия по Проект: 

„Създаване на национална база данни на МТСП за социал-

ните предприятия в България (НБДСП-БГ)“, съгласно Дого-

вор с Европейската комисия SI2.650082. Партньори по про-

екта са Агенция за социално подпомагане, Национален ста-

тистически институт и Централен кооперативен съюз. Основ-

ната цел на проекта е да се създаде достоверна, база данни 

за социалните предприятия в България. Дейностите бяха 

насочени към разработване на методика за идентифициране 

на социално предприятие с включени показатели за наблю-

дение и усъвършенстване на статистическият модул за соци-

алните предприятия към интернет страницата по социална 

икономика.                                                              Вижте повече 

 

Специализираните ТЕЛК решения са валидни 

Във връзка със засиления интерес относно влизането в сила 

от 8 юли т.г. на Постановление № 179, с което се премахва 

разпределението на ТЕЛК на общи и специализирани, и про-

дължаващото постъпване в НОИ на експертни решения от 

специализирани ТЕЛК и след 7 юли 2014 г. , Министерство 

на здравеопазването информира, че е установен контакт с 

НОИ с оглед решаване на въпроса за законосъобразността 

на издадените от ТЕЛК след 7 юли решения. В отговор упра-

вителят на НОИ е отговорил, че „издадените от ТЕЛК след 7 

юли 2014 г. до окончателното им закриване, експертни реше-

ния са законосъобразни индивидуални административни 

актове и пораждат за лицата всички права, предвидени в 

законодателството”.                                              Вижте повече 

 

Над половин милиона лева за модернизация на работни 

места 

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над половин милион 

лева за модернизация на работни места. Това стана факт 

след подписаните днес в МТСП договори за проекти между 

ФУТ и 13 фирми. Дейностите на предприятията са в различ-

ни сектори – добив и обогатяване на руди; производство на 

електронни и електрически части за автомобили; строителст-

во; текстилна промишленост и конфекция; проектиране и 

изпълнение на енергийни проекти; машиностроене; медици-

на; производство на зърнени култури. „С инвестициите в по-

добряване на условията на труд се постигат по-качествени 

работни места, а предприятията повишават конкурентоспо-

собността си”, подчерта управителят на ФУТ и заместник-

министър на труда и социалната политика Светлана Дянко-

ва.                                                                           Вижте повече 
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Допълнителни 3 милиона за субсидирана заетост 

Министерският съвет одобри на допълнителни разходи по 

бюджета на Министерството на труда и социалната политика 

за 2014 г. за сметка на разходите по централния бюджет за 

2014 г. в размер на 3 000 000 лв. С осигурените средства ще 

се продължи заетостта на наетите безработни лица в дейнос-

ти по осигуряването на опазването на обществения ред по 

Национална програма „Сигурност". Целта на Програмата е да 

се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в 

дейности по опазване на обществения ред.  

Вижте повече 

Европейските Младежки столици на среща във Варна 

От 16 до 22 юли европейските Младежки столици се събраха 

за втори път във Варна, за да работят върху успешни модели, 

които бивши, настоящи, бъдещи и потенциални столици отк-

риват в организирането и изпълнението на инициативата на 

Европейския Младежки Форум. В събитието се включиха над 

30 участника от Варна (България), Клуж-Напока (Румъния), 

Торино (Италия), Марибор (Словения), Брага (Португалия) и 

Солун (Гърция). Темата, която обедини втората среща на 

столиците заедно с представители на младежкия сектор във 

Варна, бе набирането на средства за подсигуряване на мла-

дежки проекти и инициативи в рамките на инициативата евро-

пейска Младежка столица.  

Вижте повече 

Още 10 млн. за централната администрация 

Управляващият орган на Оперативна програма 

„Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 9 798 436,84 лв. за 20 проекта 

за осигуряване на оперативна съвместимост на ключови ре-

гистри в централната администрация. Приключи работата на 

оценителната комисия по процедура по приоритетна ос ІІІ 

„Качествено административно обслужване и развитие на 

електронното управление", подприоритет 3.2. „Стандартна 

информационно-комуникационна среда и оперативна съвмес-

тимост", бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-06.  

Вижте повече 

АРДЕ проведе обучителен семинар за медии 

На 19 и 20 юли 2014 г. в Разлог Асоциацията на родители на 

деца с епилепсия проведе обучителен семинар за журналис-

ти и представители на медии. Основната тема бе Конвенция-

та на ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ). 

Лектори на семинара бяха експерти от Министерство на тру-

да и социалната политика и Министерство на образование-

то. Бе предвидено и участие на представители на Министер-

ство на здравеопазването, но такова не бе реализирано. В 

първата част на семинара бяха представени основните чле-

нове на КООНПХУ и прилагането им в България, както и 

предвидените и реализирани законодателни промени. МОН 

представи Стратегията за приобщаващо (включващо) обра-

зование в контекста на КООНПХУ. Беше засегната и темата 

за различните социални услуги и проблемите със заетостта.  

Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

За година 13 млрд. лв. достигнали до 4 млн. българи 

За година управление на кабинета "Орешарски" 13 млрд. лв. 

достигнаха до 4 млн. българи под различна форма на подпо-

магане на техния живот и всекидневие. Това обяви предсе-

дателят на Комисията по труда и социалната политика Кор-

нелия Нинова в отчет пред медиите за дейността на комиси-

ята в мандата на 42-то НС. Тя уточни, че парите са дадени 

за деца, за млади семейства, за безработни младежи, за 

хора с увреждания, за военноинвалиди и пострадали от вой-

ните, за работещи, които не са получили обезщетение от 

фалирали фирми. По думите на Нинова през миналата годи-

на бюджетът за социална политика е актуализиран с 40 млн. 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/786-3-mln-zaetost
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/797-2014-07-25-09-34-47
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Кампания за набиране на средства и дарения за обзавеж-

дането на ЦСРИ в гр. Кюстендил 

Изграждането на Центъра за социална рехабилитация и интег-

рация (ЦСРИ) в Кюстендил е съвместен проект между Община 

Кюстендил и Фондация „Сийдър” и е започнал на 13 март 2014 

г. Този проект се реализира чрез програмата за хуманитарна 

помощ на отдела за Военно сътрудничество към Посолството 

на САЩ в София и ще бъде завършен по-късно тази година. 

Центърът е един от първите по рода си в България и се нуж-

дае от обзавеждане преди предстоящото му откриване в нача-

лото на 2015 година. Необходими са както мебели, така и спе-

циализирано оборудване за физическа рехабилитация.  

Вижте повече 

Два ЦНСТ за деца с увреждания отвориха врати в Търго-

вище 

На 23 юли 2014 г. председателят на Държавната агенция за 

закрила на детето г-жа Ева Жечева и кметът на Община Тър-

говище д-р Красимир Мирев откриха официално двата центъ-

ра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гра-

лв., с които допълнително са подпомогнати социални дейнос-

ти. Нинова уточни, че бюджетът за 2014 г. е най-силният в 

социално отношение от 2000 г. насам както във финансово 

отношение, така и като обхванати групи хора.     Вижте повече 

България е с втория най-нисък държавен дълг в Евро-

пейския съюз 

България е втората страна в Европейския съюз (ЕС) с най-

ниско ниво на държавен дълг за първото тримесечие на годи-

ната. Той се равнява на 15,7 млн. лева за отчетния период, 

като пред нас е само Естония. В началото на годината дър-

жавният дълг на страната е нараснал до 20,3% от Брутния 

вътрешен продукт (БВП) спрямо 18,9% за последното триме-

сечие на 2013 г. За периода януари- март заемите представ-

ляват 7,1% от държавния дълг. Това сочат данните на Евро-

пейската статистическа служба "Евростат". В края на първото 

тримесечие на 2014 г. нивото на държавните дългове в стра-

ните от еврозоната представлява 93,9% от БВП спрямо 92,7% 

за последното тримесечие на 2013 г. В Европейския съюз 

(ЕС) нарастването е до 88 % от БВП през първото тримесе-

чие на 2014 година спрямо 87.2 %през последното тримесе-

чие на 2013 година.                                                 Вижте повече 

Всеки трети българин - хоспитализиран 

Средно един на трима българи се очаква да премине или е 

преминал хоспитализация тази година. Това показват прог-

нозните данни на Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК), според които за 2014 г. се очаква общият брой на 

хоспитализациите да надмине 2 млн. при 1,4 млрд. лв., отде-

лени за болнични разходи. Това стана ясно от представеното 

на 24 юли 2014 г. изследване на Федерацията на синдикатите 

в здравеопазването (ФСЗ) - КНСБ. Презентацията на изслед-

ването бе част от конференцията „Необходими мерки за по-

добряване ефективността на системата на здравеопазване-

то", която се проведе в хотел „Родина" и бе открита от прези-

дента на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидента на КНСБ 

и председател на ФСЗ - КНСБ д-р Иван Кокалов.  

Вижте повече 

Стажовете - извор на проблеми за пазара на труда в ЕС 

Стажовете изместват постоянните работни места и това се 

превръща във все по-голям проблем за Европейския съюз 

(ЕС), пише онлайн изданието Euractiv.com. В момента около 

4,5 млн. млади европейци са на стаж, сочат данни на Евро-

барометър. От тях близо две трети не получават възнаграж-

дение, показват още данните. Останалите 40 на сто получа-

ват някакво възнаграждение, но повечето от анкетираните 

посочват, че не могат да си покрият разходите с тези пари. 

Близо половината от участниците в проучването пък заявя-

ват, че нямат сключен никакъв договор за времето на стажа, 

с който да се гарантират правата им.                  Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/799-2014-07-25-09-50-49
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да. В тях вече живеят 23 момичета и момчета от домовете за 

деца с умствена изостаналост в Търговище, Крушари, Прос-

торно, Горски Сеновец, от домовете за медико-социални 

грижи в Търговище и Шумен и от общността. Благодаря на 

община Търговище и на кмета за постигнатото. Изградената 

социална инфраструктура и двете нови услуги, които откри-

ваме са показател за социална отговорност и чувствител-

ност, заяви при откриването г-жа Жечева.          Вижте повече 

Защитени жилища във Велико Търново работят за тру-

дова интеграция на потребителите 

5 защитени жилища за лица с умствена изостаналост и 1 за 

лица с психични разстройства работят към момента на тери-

торията на община Велико Търново. В тях има общо 52 мес-

та. Това каза за Радио „Фокус” – Велико Търново Росица 

Димитрова, директор Дирекция „Социални дейности и здра-

веопазване” в Община Велико Търново. Защитените жили-

ща, като форма на социална услуга на територията на Об-

щина Велико Търново, са ориентирани предимно към лицата 

с умствена изостаналост. „Това беше най-голямата целева 

група, която беше наследена от Общината през 2005 година 

като домове за възрастни хора с умствена изостаналост. 

Затова сме тръгнали в тази посока в изпълнение на процеса 

на деинституционализация с тази форма на защитени жили-

ща, която влезе в нормативната база през 2006 г.”, добави 

още Росица Димитрова.                                        Вижте повече 

Социална услуга по европроект става държавно делеги-

рана дейност 

След заповед на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане Центърът за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания в Перник ще 

функционира като държавно делегирана дейност, считано от 

1 декември 2014 г. Това е първият ЦНСТ за деца и младежи 

от целевата група по Проект „Детство за всички", създаден в 

рамките на процедура по Оперативната програма «Развитие 

на човешките ресурси» с конкретен бенефициент Община 

Перник, който ще се финансира от държавния бюджет. До 30 

ноември 2014 г. финансирането на центъра ще се осъществя-

ва с европейски средства.                                      Вижте повече 

Дневен център за лица с увреждания в Казанлък стартира 

от 1 октомври 

Община Казанлък разкрива нова социална услуга – Дневен 

център за лица с увреждания, навършили 18-годишна въз-

раст. Центърът бе изграден по съвместен проект на  Община 

Казанлък и Фондация „Сийдър”, която е член на НАСО, по 

Програмата за Хуманитарна помощ на Отдел за Военно сът-

рудничество към Посолството на САЩ в Република България. 

Стойността на проекта е 130 000 щатски долара, като финан-

сирането е от Европейското командване на Военноморски 

сили на САЩ, Хуманитарна програма за помощ EUCOM, без 

съфинансиране. Базата е модерна и отговаряща на всички 

изисквания за подкрепа на хора с увреждания, навършили 

пълнолетие.                                                              Вижте повече 

Зала за работа с деца със СОП бе открита в с.Опан 

Многофункционална зала ще подпомага работата с деца със 

специални образователни потребности от ОУ „Хр.Ботев”- 

Опан. Тя бе създадена благодарение на партньорство на учи-

лището и ЦСРИ ”Алтернатива” по проект, който се реализира 

с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 

„Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското об-

щество". Училището е със статут на средищно и защитено 

училище. В него учат деца от 1 до 8 клас с различен етничес-

ки произход, от 12 села в общината. Голяма част от децата са 

от семейства с нисък социален статус, по-голямата част от 

родителите са без образование или неграмотни, а и много от 

тях са безработни.                                                   Вижте повече 

Социална манипулационна разкриват в Димитровград 

По разкриването на социална манипулационна работят в об-

щина Димитровград. Това стана ясно на кръгла маса на тема 

"Достъпът на уязвими групи до здравната система". От мани-

пулационната ще могат да се възползват социално слаби и 

здравно неосигурени лица. Все още не е ясно колко ще струва 

инициативата, но предварителните очаквания са за около 30 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/788-2014-07-25-06-59-59
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000 лв. годишно. Парите обаче първо трябва да бъдат зало-

жени в общинския бюджет за 2015 г. Целта на кръглата маса 

бе да фокусира общественото внимание върху въпроса за 

доболнична помощ на здравно неосигурени лица и да пред-

ложи концепция за това как проблемът може да бъде разре-

шен.                                                                        Вижте повече 

 

Първа копка на социалните жилища в Дупница 

Първа копка на социалните жилища в Дупница направиха на 

24 юли 2014 г. кметът на общината инж. Методи Чимев и 

представител на консорциумът спечелил поръчката Даниел 

Атарян. Водосвет за здраве направи отец Георги Паликарс-

ки. Събитието уважи и депутат от Кюстендилски регион Иван 

Ибришимов. "Трябваше този проект да стартира преди годи-

на и половина, но знаете, че тогава финансовият ресурс бе 

недостатъчен. Все пак след много усилия от страна на Об-

щина Дупница успяхме да осигурим допълнителното финан-

сиране и старта на реализацията е вече факт. Надявам се 

изпълнителите да спазят срока за изпълнение от 7 месеца и 

през месец април-май следващата година вече да имаме 

готови 150 жилища", заяви инж. Чимев. В тях ще бъдат наз-

начени социално слаби жители на общината.   Вижте повече 

 

„Де Пасарел” посетиха социални услуги в Благоевград 

Директорът на българо-холандската фондация „Де Пасарел” 

за хора с ментални увреждания Фреди Уулс се срещна с 

директорите на всички звена за социални услуги и със соци-

ални работници от община Благоевград, предаде репортер 

на Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин. Целта на посещението бе да спо-

дели добри практики с хората, които работят в звената за 

социално подпомагане. Фреди Уулс разказа за живота и ра-

ботата си, за страстта си да помага на хората, за него това 

не е работа, а удоволствие. Преди 10 години е било първото 

му посещение в България.                                   Вижте повече 

 

Откриха "Синя стая" в Монтана 

"Синя стая" - специализирано помещение за изслушване и 

разпит на деца, бе официално открита в град Монтана, съоб-

щиха от УНИЦЕФ. Церемонията бе последвана от кръгла 

маса, където професионалисти обсъдиха практики по щадя-

що изслушване на деца. Бяха представени международни 

стандарти и националното законодателство в областта на 

правосъдието за детето. Използването на специализирани 

помещения за изслушване и разпит, особено за децата сви-

детели и жертви на насилие, се утвърждава в България през 

последното десетилетие в съответствие със съществуващи-

те добри практики в страни като Норвегия, Швеция, Ислан-

дия, както и на опита на Франция и Полша, съобразени с 

международните стандарти.                                 Вижте повече 

 

Шестте центъра от семеен тип за деца в Плевен са гото-

ви 

Бяха представени резултатите от реализирания проект на 

Община Плевен за изграждане на шест семейни центъра за 

настаняване на деца с увреждания, изведени от институции-

те. Те бяха построени по проект „Разширяване на мрежата от 

резидентни услуги в общността за деца в риск“. Два от цент-

ровете се намират в жк „Дружба”, друг има в жк „Сторгозия”, 

един на ул. „Бяло море” до училище „Единство” и още два 

центъра са разположени под Скобелев парк. Проектът бе с 

общ бюджет 4 173 702 лв. Във всеки един от центровете ще 

бъдат настанени по 14 деца с увреждания. Общо 84 момчета 

и момичета, навършили 3-годишна възраст, ще бъдат изве-

дени от Дома за медико-социални грижи в Плевен и настане-

ни в новите си домове.                                          Вижте повече 
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Япония предлага възможност за изява на творци с ув-

реждания 

Министерството на труда и социалната политика и Агенци-

ята за социално подпомагане информират за предстояща 

Международна изложба за автори с увреждания, която ще 

се проведе в периода 25.10.2014 г. - 03.11.2014 г. в Tottori 

Prefectural Museum, префектура Тоттори, Япония. Излож-

бата е част от инициативите на 14-тия фестивал на изкуст-

вото и културата за хора с увреждания, който е организи-

ран от Министерството на здравеопазването, труда и соци-

алното благоденствие на Япония, от префектура Тоттори и 

община Тоттори.                                                 Вижте повече 

 

Агенцията по заетостта проведе първия си Графити 

конкурс за младежи 

Млад творец с артистичното име Broke е победител в пър-

вия Графити конкурс, организиран от Агенцията по зае-

тостта (АЗ) в партньорство със Сдружение за младежка 

култура и съвременни изкуства „Радар”. Конкурсът се про-

веде на 20 юли 2014 г. в столичното бюро по труда 

„Възраждане”, ул. „Странджа” № 64. Второ място спечели 

Stern, а на трето място се класира WESK. В категорията за 

най-добро предложение за лого на АЗ в свеж графити стил 

победител е Maze. Всеки райтър получи грамота за своето 

участие. Журито на конкурса, в състав Асен Ангелов, из-

пълнителен директор на АЗ, Асен Асенов, директор на ди-

рекция в АЗ, Евгени Иванов, председател на УС на 

„Радар”, Елена Иванова, административен директор на 

„Радар”, Светлин Балездров, асистент в катедра 

„Рекламен дизайн”, дисциплина „Графичен дизайн” към 

Националната художествена академия, имаше нелеката 

задача да отсее победителите сред 16-те участника.  

Вижте повече 

25 НПО ще се състезават в Програмата за социално пред-

приемачество на БЦНП 

В четвъртото издание на Програмата за социално предприе-

мачество 2014/2015, организирана от Българския център за 

нестопанско право, Програмен и аналитичен център за евро-

пейско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фонда-

ция „Америка за България", ще премерят сили 25 неправи-

телствени организации. Те бяха избрани измежду 48 канди-

дати, които заявиха желание да развиват бизнес дейност в 

подкрепа на мисията и целите си, като представиха своя 

идея до 20 юни 2014. Представителите на тези организации 

ще преминат през специализирано обучение, на което ще се 

запознаят с основните теми, свързани с развитието на една 

стопанска идея и подготовката на бизнес план, а така също и 

с примери за успешен социален бизнес в България.  

Вижте повече 

 

Фонд за иновации в културата стартира с подкрепата на 

Мтел 

За пръв път в България ще стартира работа на Фонд за ино-

вации в културната сфера. Фондът ще работи с подкрепата 

на Мтел и ще фокусира дейността си върху съвременното 

изкуство и култура. Проектът е дълготрайно партньорство 

между бизнеса и местната власт, като ролята на компанията 

ще мине отвъд даряването на средства. Мтел ще участва 

както в управлението на средствата във фонда, така и в дис-

кусиите около моделите за управление на културни проекти. 

Успоредно с бизнеса и местната власт във фонда и разпре-

делението на средствата в него ще участват творци и граж-

дански организации от София.                             Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 
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ИНТЕРВЮ 

Хасан Адемов: Всичко, което направихме в соци-

алната политика на правителството, беше в служ-

ба на българските граждани 

Всичко, което направихме в социалната политика на прави-

телството, беше в служба на българските граждани, отче-

те министърът на труда и социалната политика Хасан 

Адемов по време на участие в програма „Хоризонт“ на БНР. 

Той очерта дейността на министерството през последна-

та година. С реализираните мерки в социалната сфера ка-

бинетът подкрепи хората в нужда, като изпълни пакет от 

стабилизационни мерки за подпомагане на най – уязвимите 

групи от населението. Вдигнаха се обезщетенията за отг-

леждане на деца от 1 до 2 години на 340 лв. Еднократните 

помощи за първолаците се увеличиха от 150 на 250 лв. Раз-

шири се достъпа до енергийно подпомагане и в резултат на 

предприетите мерки 270 хиляди лица и семейства имаха 

възможност за енергийно подпомагане. 

ПРЕДСТОЯЩО 

до 30 юли - Варна, Международен балетен конкурс 

28 юли - Варна, Младежки дом,  Награждаване на добровол-

ци по проект Доброволец-Черноморец, Сдружение ЗА ТЕБ 

21 – 28 юли – Бургас, Информационна кампания за борба с 

хепатита, Сдружение „Усмивка“ 

30 юли - Ямбол, Заключителна среща по проект „Да - на мла-

дежите“ (Сдружение „Ръка за ръка“, ЦОП „Усмивка“) 

ДОКУМЕНТИ  

Стратегия за въвеждане на електронно управление и елект-

ронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г. 

Национална програма за подобряване на майчиното и детс-

кото здраве 2014-2020 г. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

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) 

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) 

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

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

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

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.) 

Journalists and Writers Foundation, Проекти за развитие на 

мира (30 септември 2014 г.) 
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