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НОВИНИ НА НАСО 

НАСО вече и в Twitter 

В продължение на политиката на Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО) за максимална полезност и 

разпространение на информация, свързана със социалния 

сектор, от началото на месец август вече можете да следи-

те най-актуалното в социалните политики, инициативите на 

НАСО и предстоящите събития в социалната мрежа Twitter. 

НАСО ще откриете под името @naso_bg. Туитър представ-

лява социална мрежа, а това което я отличава останалите 

мрежи като Фейсбук е начинът, по който хората комуники-

рат. Twitter е своеобразна отворена чат стая, в която съоб-

щенията не могат да надвишават 140 символа.  

Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

ЕК започна обществени консултации по бъдеща програ-

ма за градовете 

Йоханес Хаан, комисар по въпросите на регионалната поли-

тика на ЕС, призовава гражданите на ЕС да споделят свои-

те мнения относно програмата на ЕС за градовете — каква 

форма да приеме тя и по какъв начин да бъде приведена в 

действие. Комисарят призовава заинтересованите страни и 

жителите на градовете да се включат масово в обществена-

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1seWwZ1
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та консултация, течаща успоредно с официалното съобще-

ние, публикувано неотдавна от Европейската комисия. Тя е 

резултат от нарастващия брой призиви за по-голямо участие 

на градовете в изготвянето на политиките на ЕС и по-голяма 

съгласуваност на подходите на европейските институции за 

справяне с предизвикателства, пред които са изправени гра-

довете.                                                                   Вижте повече 

Приключи редовната сесия на Международната конфе-

ренция на труда 

Правителството одобри резултатите от участието на прави-

телствената част от националната тристранна делегация на 

България в работата на 103-та редовна сесия на Междуна-

родната конференция на труда, проведена в периода 28 май

-12 юни в Женева. В пленарна зала ръководителят на бъл-

гарската делегация – заместник-министърът на труда и со-

циалната политика Светлана Дянкова, направи изказване по 

доклада на генералния директор на МБТ на тема 

„Справедлива миграция”. В него бе обърнато внимание, че 

българското правителство винаги е поддържало позицията 

за законосъобразното упражняване правото на свободно 

движение на работници, що се отнася до Европейския съюз.  

Вижте повече 

ДАЗД започва мониторинг на новите резидентни услуги 

Държавната агенция за закрила на детето ще извърши мони-

торинг на грижата за децата и младежите с увреждания, нас-

танени в центрове за настаняване от семеен тип. В периода 

от 28 юли до 6 август ще бъдат мониторирани 10 ЦНСТ в гр. 

Перник, гр. Ямбол, гр. Силистра, гр. Червен бряг, гр. Плов-

див и гр. Русе. Целта е да се проследи спазването на права-

та на децата и младежите в процеса на извеждането им от 

специализираните институции, да бъдат подкрепени местни-

те власти и екипите на новите услуги за справяне с труднос-

тите и предизвикателствата при предоставянето и развива-

нето на социалните услуги, както и за развитието на собст-

вен механизъм за усъвършенстване на качеството на услуги-

те.                                                                           Вижте повече 

Предстои разработване на Бяла книга за доброто управ-

ление в публичния сектор 

Институтът по публична администрация (ИПА) към Минис-

терския съвет ще разработи и предложи за обсъждане Бяла 

книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната 

администрация: постижения, проблеми, решения". С проект, 

финансиран от Оперативна програма „Административен ка-

пацитет", ИПА ще създаден интерактивен е-портал за е-

обучение с електронна учебна среда. За целта ще бъдат 

инсталирани софтуер и хардуерна платформа за виртуали-

зация. Предвижда се към института да бъде създадено зве-

но за информация, обучение и консултиране по модела CAF 

и неговото внедряване в публичната администрация.  

Вижте повече 

Нормативни промени гарантират правата на пациентите 

при снабдяване с лекарства 

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените 

на лекарствените продукти. Тяхната цел е да се постигне 

повишаване на устойчивостта на процесите по снабдяване с 

лекарствени продукти и да се защитят правата на пациенти-

те, като се гарантира, че лекарствата няма да поскъпват не-

колкократно в рамките на една година. С промените се въ-

веждат и мерки от втория пакет за намаляване на регулатор-

ната тежест. Основното изменение е на чл. 43 от Наредбата, 

отнасящ се до срока за подаване на декларация, за извърш-

ване на проверка за съответствие на цената на лекарстве-

ния продукт с най-ниската цена в референтните държави-

членки, както и на срока за подаване на заявление за промя-

на на утвърдената цена. От шестмесечен, този срок става 12

-месечен.                                                                Вижте повече 

Приет е Годишният доклад за състоянието на младежта 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание 

да приеме Годишния доклад за състоянието на младежта за 

2013 г. Целта на документа е да се представи информация 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/818-2014-08-02-05-49-54
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/813-2014-08-02-04-56-48
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/814-2014-08-02-05-00-15
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/817-2014-08-02-05-25-58
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/822-2014-08-02-06-40-08
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за състоянието на младежта в страната и за предприетите 

мерки от институциите в изпълнение на държавната младеж-

ка политика. Под формата на конкретни индикатори са описа-

ни статусът и постигнатите резултати по отношение насърча-

ване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора, на здравословния начин на живот, подобрява-

не на достъпа им до информация и качествени услуги, пре-

венцията на социалното изключване на младите хора в не-

равностойно положение, повишаването на гражданската ак-

тивност, развитието на младежкото доброволчество.  

Вижте повече 

Споразумение за сътрудничество подписаха ДАЗД и Про-

куратурата 

Споразумение за сътрудничество и обмен на информация 

между Прокуратурата на Република България и Държавната 

агенция за закрила на детето подписаха председателят на 

ДАЗД г-жа Ева Жечева и главният прокурор г-н Сотир Цаца-

ров. Със споразумението се цели подобряване на взаимо-

действието и сътрудничеството между двете институции. То-

ва ще се постигне чрез периодично обменяне на информа-

ция, необходима за разработването и провеждането на дър-

жавната политика за закрила на детето, за планирането на 

адекватни мерки и дейности за гарантиране спазването на 

правата на децата.                                                  Вижте повече 

 

Бяха одобрени проектите на ОП Урбакт ІІІ и Интеррег Ев-

ропа 

Правителството одобри съдържанието на две оперативни 

програми, които ще бъдат изпълнявани от всички държави-

членки на Европейския съюз, както и от страните партньори 

Норвегия и Швейцария. Това са „УРБАКТ III” и „ИНТЕРРЕГ 

ЕВРОПА” 2014-2020. ОП „УРБАКТ III” се фокусира върху спе-

цифичен инвестиционен приоритет в рамките на тематична 

цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет и ефек-

тивна публична администрация” чрез единствена приоритет-

на ос – „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско разви-

тие”. Дефинирани са четири специфични цели, които ще бъ-

дат реализирани от партньорите в проекти чрез участието 

им в три вида мрежи – за планиране на действия, за изпъл-

нение и за трансфер на опит.                               Вижте повече 

 

Болничните листове отиват в НОИ по електронен път 

От началото на следващата година данните, съдържащи се 

в издадените болнични листове и решенията по обжалване-

то им, ще се извършва по електронен път чрез уеб услуги, 

предоставяни от Националния осигурителен институт. Това 

предвижда приета от правителството наредба, която опреде-

ля реда за представяне на болничните листове в НОИ. Дан-

ните, с изключение на съдържащите се в експертните реше-

ния на ТЕЛК и НЕЛК, ще се подават от лекуващите лекари 

лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват 

дейност, както и от лекарските консултативни комисии – чрез 

лечебните заведения, към които са създадени. Вижте повече 

 

113 000 молби за отопление и близо 20 000 за първоклас-

ници 

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопле-

ние от началото на кампанията на 1 юли до 1 август т.г. са 

113 324. Издадени са 25 915 заповеди за отпускане на по-

мощта, отказите са 2017. Целевата помощ се отпуска за пе-

риод от пет месеца - 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. 

или общо 328,60 лева. Изплащането ще се извършва на два 

транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-

късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на 

заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2015 

г. - за месеците януари, февруари и март. Крайният срок за 

подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 

31 октомври 2014 г.                                               Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/820-2014-08-02-06-35-19
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/815-2014-08-02-05-01-46
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/823-2014-08-02-06-49-10
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/821-2014-08-02-06-37-52
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/816-113-000-20-000
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

"Де Пасарел" представи резултатите от "Социална работа 

с човешко лице" 

На 29 юли 2014 г. се състоя пресконференция, организирана 

от Фондация "Де Пасарел", на която бяха представени резул-

татите от реализиран проект "Човешки права и качество на 

живот на хората с увреждания". Самият проект е реализиран с 

финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в 

България по финансовия механизъм на ЕИО със средства, 

осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норве-

гия. Основната цел на проучванията в рамките на проекта е да 

се намери отговор на въпроса дали социалните услуги у нас 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Над 500 свободни работни места на трудовите борси през 

юли 

Четири общи трудови борси организира Агенцията по заетост-

та (АЗ) през месец юли в Разград, Първомай, Ямбол и Бяла 

Слатина. Бяха обявени над 510 свободни работни места в 

разгара на летния сезон. Предложенията за работа са отпра-

вени от 35 работодатели, проявили интерес към организира-

ните от АЗ срещи. Повече от 430 активно търсещи работа 

лица се запознаха с новите възможности за трудова реализа-

ция. Свободните работни места през този месец са отново 

най-вече в сферата на производството, услугите и търговия-

та. На трудовата борса в Разград търсените професии са па-

кетировачи, работници в мандра, общи работници, продавач 

консултант, кредитни консултанти.                        Вижте повече 

5-процентов ръст на общите държавни приходи за 2013 г. 

Общите държавни приходи и помощи за миналата 2013 г. се 

равняват на 28 977 млн. лв. Те отчитат ръст в рамките на 

5,5% за разлика от предходната 2012 г. Това показват данни-

те на Националния осигурителен институт (НОИ) за държав-

ното обществено осигуряване през изминалата година. Дан-

ните показват, че основен принос за това увеличение имат 

данъчните постъпления в държавната хазна. Значително на-

растване са регистрирали постъпленията от социални и 

здравни осигуровки. Постъпленията от преки данъци за изми-

налата 2013 г. са нараснали с 3,3%. За разлика от тях прино-

сът на косвените данъци е значително по-нисък. При тях го-

дишният темп на растеж е паднал от 6,8% през 2012 г. на 

2,2% през 2013 г.                                                     Вижте повече 

Всяко четвърто домакинство у нас живее бедно 

559,95 лева са необходими, за да живеете прилично в Бълга-

рия към края на юни 2014 година, според изследване на 

КНСБ, представено от вицепрезидента Николай Ненков. За 

нормален живот на 4-членно домакинство (двама възрастни 

и 2 деца) са нужни месечно около 2240 лв. Тази сума е мини-

малната за нормално посрещане на разходите за храна, об-

разование, почивка - спрямо средните български стандарти. 

Продължава тенденцията да се отчита спад в средните нива 

на издръжката на живота, както на тримесечна, така и на 

годишна база. През второто тримесечие този показател от-

чита намаление с 0,6 процента спрямо предходното триме-

сечие. На годишна база спадът е с 0,7 на сто.   Вижте повече 

България четвърта в света по ниски данъци за чужденци 

България е поставена на четвърто място в света в класация 

на дестинациите с най-ниски данъци за чужденци, съобщи 

БГНЕС, като се позовава на в. "Дейли Мейл". Компанията 

"Брадли Хекфорд", специализирана в международното екс-

патриране, съставила топ десет на страните с ниско данъчно 

бреме въз основа на критерии като качество на живота, 

правна и физическа сигурност, качество на икономическите 

инвестиции, достъпност на мястото и възможности за отмо-

ра. България е на четвърто място заради най-ниското данъч-

но бреме в цяла Европа с данък от 10% върху личните дохо-

ди.                                                                           Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/819-500
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/833-5-2013
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/834-2014-08-02-08-36-08
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/837-2014-08-02-08-54-53
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гарантират зачитането на правата на хората с увреждания.  

Вижте повече 

Система от показатели за наблюдение в социалните ус-

луги на Фонд - ИГА 

Двудневно обучение по Проект „Изграждане на капацитет за 

бъдещето” се проведе в края на юли в Долна баня. Проектът 

се изпълнява от фонд - ИГА и цели подобряване способност-

та на организацията да предоставя социални услуги на деца 

и младежи от уязвими групи. Участваха представители на 

всички социални центрове, управлявани от Фонд - ИГА в Па-

зарджик, Пловдив и Пещера, както и Компонентите на Здрав-

ната програма на Министерство на здравеопазването. В рам-

ките на обучителната програма бяха представени резултати-

те от проучването за видовете и съдържанието на обичайна-

та информация, която се събира в процеса на предоставяне 

на услугите.                                                            Вижте повече 

Безплатни кардиологични прегледи в Община „Тунджа“ 

Като резултат от установените добри взаимоотношения и 

постигнати договорености между Община „Тунджа” и Специ-

ализирана болница за активно лечение по кардиология 

(СБАЛК) - гр. Ямбол, във всички населени места на община-

та отново ще бъдат извършени безплатни кардиологични 

прегледи. Те ще се проведат по определен график от специ-

алисти към болницата и със съответната апаратура. Плани-

рано е прегледите да се осъществят през следващите два 

месеца - август и септември 2014 г. При заявен интерес и 

потребност от страна на жителите на общината, прегледите 

ще продължат и през есента.                               Вижте повече 

Избират нов доставчик на социална услуга в Стара Заго-

ра 

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодо-

ров (№ 10-00-1166/18.06.2014г.) е открита процедура за про-

веждане на конкурс за избор на нов доставчик на социална 

услуга в Центъра за социална рехабилитация и интеграция 

на възрастни хора с психични разстройства „Д-р Правда Ко-

вачева". Изборът на нов доставчик се налага поради изтичане 

срока на договора, сключен с досегашния, съобщават от об-

щинския отдел „Здравеопазване и социални дейности".  

Вижте повече 

Приключи проект "С грижа към хората – Звено за услуги в 

домашна среда в Община Бургас" 

Община Бургас успешно приключи пореден социален проект, 

каза на пресконференция Мая Казанджиева, директор на Ди-

рекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” в общи-

на Бургас и ръководител на проекта, предаде Радио „Фокус” - 

Бургас. Проектът "С грижа към хората – Звено за услуги в до-

машна среда в Община Бургас" бе с продължителност 18 ме-

сеца. По думите на зам.-кметът по здравеопазване и социал-

ни дейности, д-р Лорис Мануелян, каквото и да се направи в 

социалната сфера, то все е недостатъчно. Той заяви, че пла-

новете и стратегиите на общината в сферата на социалните 

дейности и здравеопазването за този и миналия мандат са 

преизпълнени.                                                          Вижте повече 

"Кризисен център" в помощ на пострадали от домашно 

насилие и трафик на хора отвори врати в Русе 

На пресконференция на 30 юли 2014 г. бе представен 

"Кризисен център" - комплекс от социални услуги за деца и 

лица, пострадали от домашно насилие, трафик на хора или 

друга форма на експлоатация. Презентация на центъра нап-

рави Диана Димова от център "Динамика" - партньор на Об-

щина Русе в проекта. Присъстваха още зам.-кметът по хума-

нитарни дейности Иван Григоров, Мариела Личева - директор 

дирекция "Социално подпомагане", и Вяра Георгиева - начал-

ник отдел "Социални дейности". "Кризисен център" е комплекс 

от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, 

трафик или друга форма на експлоатация.           Вижте повече 

Увеличен е капацитетът на две социални структури в Доб-

рич 

Увеличен е капацитетът на две социални структури в Добрич 

след като Общинският съвет одобри на своето последно засе-

дание предложението за това, внесено от кмета на града Де-

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/812-2014-07-30-05-53-28
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/826-2014-08-02-07-24-45
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/827-2014-08-02-07-36-07
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/828-2014-08-02-08-01-26
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/829-2014-08-02-08-02-32
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/830-2014-08-02-08-03-39
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телина Николова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” 

– Варна. В Центъра за социална рехабилитация и интегра-

ция местата от 45 са увеличени на 60, а числеността на пер-

сонала - на 18 щатни бройки. В Дневния център за деца с 

увреждания (ДЦДУ) местата са увеличени от 58 на 70, а чис-

леността на персонала - на 28 щатни бройки. Увеличението 

на капацитета и числеността на персонала на двете социал-

ни услуги са включени в актуализираните предложения за 

натуралните показатели за делегираните от държавата дей-

ности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 

2015–2017 г.                                                           Вижте повече 

Община Мездра започва изпълнението на социален про-

ект, насочен към децата в риск 

Община Мездра започва изпълнението на проекта „Заедно 

можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата 

в риск на територията на община Мездра". Той ще бъде реа-

лизиран по Програма „Деца и младежи в риск", Компонент 

„Деца в риск", финансирана чрез Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. До-

говорът, който е подписан от просветния министър проф. 

Анелия Клисарова и от кмета Иван Аспарухов, бе връчен на 

градоначалника на официална церемония в Министерството 

на образованието и науката.                                Вижте повече 

Aвтогарата в Карнобат става по-достъпна за хора с ув-

реждания 

До началото на есента концесионерът на автогарата в Кар-

нобат фирма „М-Бус” ще изгради естакади, позволяващи на 

хора в инвалидни колички да се придвижват безпрепятстве-

но от секторите до чакалнята и обратно. Естакадите ще са 

разположени на двата входа на автогарата. За удобство на 

хората със зрителни увреждания, както и на останалите път-

ници, до няколко месеца ще заработи и звукова система. 

Диспечер ще съобщава на кой сектор в колко часа пристига 

или заминава автобус. Предвидени са и информационни 

табла, на които ще са посочени разписанията на различните 

автобуси, както и цените на билетите. Концесионерът се 

надява през есента да бъде решен и въпросът с нелегалните 

превозвачи, които нарушават закона и не използват автога-

рата, а взимат пътници от забранения за спиране булевард 

„Москва”.                                                                 Вижте повече 

Дневен център за стари хора и в Маломир 

Общински съвет „Тунджа“ даде съгласие за разкриване на 

Дневен център за стари хора в с. Маломир като делегирана 

от държавата дейност, считано от 1 януари 2015 година. Из-

вършеното от общинска администрация проучване, както и 

нагласите сред местната общност на община „Тунджа”, пот-

върждават необходимостта от разкриване на Център в с. 

Маломир с капацитет 20 ползватели и две щатни бройки пер-

сонал. Ресурсното осигуряване на социалната услуга ще се 

извърши по натурални и стойностни показатели за делегира-

на от държавата дейности, в съответствие със стандартите, 

определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет и 

Закона за държавния бюджет.                              Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Образователен център на Техем отваря врати за летни 

занимания на деца от SOS Детски селища България 

За първа година SOS Детски селища България, Национални-

ят исторически музей и Техем се обединяват около кауза, с 

която да подарят на децата от SOS Детско селище Дрен 10 

дни в „Детски образователен център”. От 4 до 15 август, 60 

деца ще имат възможност да се докоснат до съкровищата в 

Националния исторически музей, както и да играят и да се 

учат в специално изградения с помощта на Техем, музеен 

детски образователен център. Техем, водещата фирма за 

топлинно счетоводство в България, дари част от средствата, 

необходими за изграждането на място, където с анимации, 

представления, възстановки и тематични работилници през 

месец август, ще бъдат посрещнати децата от детското се-

лище в село Дрен.                                                 Вижте повече 
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Цветен двуетажен автобус ще информира за културни-

те събития в София 

Нетрадиционният информационен център, който се нарича 

Културна Спирка Дада (Dada Cultural Station), се намира на 

ул. „Г. Бенковски” 10 и вече е отворен за посетители. Ини-

циативата за създаването му е на Dada Cultural Bar - едно 

от местата в София, насърчаващи и подпомагащи артис-

тичните и културни дейности на столицата. Реализирането 

му пък става възможно благодарение на Столична община 

и Асоциация за развитие на София, като проектът подкре-

пя и кандидатурата на София и Югозападен регион за Ев-

ропейска столица на културата през 2019 година.  

Вижте повече 

Д-р Събина Събева: Наградата на НАСО е чест и 

задължение 

Международна социална служба - България получи Голяма-

та годишна награда на НАСО за 2014 г. в категория 

"Неправителствени организации". От своето създаване 

досега организацията е изпълнила над 15 проекта, основно 

в областта на развитието и предоставянето на социални 

услуги за деца и семейства, в 8 от които е била водеща 

организация. МСС-България е активен член на НАСО и 

ярък пример за успешна реализация на партньорство меж-

ду местни власти и различни институции и организации, 

имащи отношения към създаването и осигуряването на 

качествени и ефективни социални услуги и иновативни 

методи, в това число и успешна деинституционализация, 

има реализирани значими проекти с много силно социално 

въздействие. МСС-България използва също и вътрешна 

система за оценка на качеството, което е иновативен за 

България подход, но в пълно съответствие с водещите 

европейски и световни тенденции. Д-р Събина Събева от-

говаря на въпроси на НАСОКИ как приемат наградата и 

повече за дейността на организацията. 

 

Валери Василев: Нужна е законодателна промя-

на за заетост на хората с увреждания 

Валери Василев е финансов мениджър на шест социални 

услуги в Русе, които се управляват от Център за консул-

тиране и кратка терапия "Решения" и Център за психично 

здраве.  "Решения" е нестопанска организация, член на НА-

СО, основана в 1997 г. Работи за въвеждане и прилагане на 

фокусирания към решения подход в различни социални об-

ласти, изследване ефективността на терапевтичните 

езици използвани в практиката, обмен на информация, 

ИНТЕРВЮ 

идеи и опит в областта на кратките терапевтични ме-

тоди, обучение на помагащи професионалисти във фоку-

сирани към решения мислене и практика. Център за пси-

хично здраве – Русе ЕООД (ЦПЗ – Русе ЕООД) заема площ 

от 46 400 кв.м. в Русе, където са разположени сградите 

на четири стационарни отделения, Областна психиат-

рична ТЕЛК, работилници за трудова рехабилитация, за-

щитено жилище за възрастни хора с психични разстройс-

тва, два центъра за настаняване от семеен тип, диаг-

ностично-консултативно звено и администрация. Г-н Ва-

силев участва в Девети национален форум на НАСО и 

даде своята оценка за най-наболелите проблеми в рабо-

тата на управляваните от него услуги. 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

11 септември - Перник, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

Събитието се организира от Национален алианс за социална 

отговорност със съдействието на Община Перник. НАСО тра-

диционно ще представи възможностите за партньорство меж-

ду националните, местните власти и неправителствения сек-

тор, както и механизмите за партньорство на международно 

ниво чрез Европейска асоциация на доставчиците на социал-

ни услуги, чийто представител за България е НАСО. 

 

30 септември - София, Национална среща "Европейски 

семестър" 

В срещата ще участват национално представителни организа-

ции, неправителствени организации, доставчици на услуги, 

хора с увреждания, представителни на местните и регионал-

ните власти, доставчици на услуги и експерти от социалния 

сектор, както и работодатели от обичайния пазар на труда. 

Срещата е своеобразно продължение и следваща стъпка в 

изпълнение на стратегията за включване на неправителстве-

ния сектор в механизма на Европейския семестър. Европейска 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и 

Национален алианс за социална отговорност вече проведоха 

обучение по темата в началото на месец юни 2014 г. във Вар-

на.  

ПРЕДСТОЯЩО 

1 – 21 август – Варна, Международен панаир на занаятите и 

изкуствата 

1 – 8 август – София, Безплатно училище за бременни и 

млади майки 

4 август – София, МТСП, Информационен ден  по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BGEIF2013/01 (за интеграция на граждани на трети страни) 

4 - 5 август – Карнобат, Провеждане на фокус групи „Местни 

и централни администрации“, „Местен бизнес и неправителс-

твени организации“, „Местна общност“ във връзка с изпълне-

ние на Договор „Изготвяне на интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Карнобат“ 

5 август – Варна, Заседание на ПК "Социални дейности и 

жилищна политика" 

5 – 8 август – Добрич, ОИЦ – Добрич с открита приемна на 

Добрички панаир 

7 – 21 август – Разлог, Лятна академия за изкуства „Огънят 

на Орфей“ 

ДОКУМЕНТИ  

Какво и как "плаща" държавата: действащи механизми за фи-

нансиране на ЮЛНЦ (Издание на Български център за несто-

панско право) 

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за уст-

ройството и дейността на регионалните инспекторати по об-

разованието 

Проект на Годишен доклад за младежта за 2013 г. 

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изиск-

вания за микроклимата на работните места 
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http://www.akademia-orfei.com/
http://ngobg.info/bg/documents/5/1191kakvoikak.pdf
http://ngobg.info/bg/documents/5/1191kakvoikak.pdf
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1372
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1372
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1372
http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Drafts/2014/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202013%20%D0%B3.pdf
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=171C55C5FAFF626571B0830E5E4D4851?idMat=86755
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=171C55C5FAFF626571B0830E5E4D4851?idMat=86755
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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.) 

START – Danube Region Project Fund осигурява финансиране 

на проекти за Дунавския регион (17 септември 2014 г.) 

Програма „Късометражно кино” (09 септември 2014 г.) 

Проект „Техностарт – насърчаване на иновационната актив-

ност на младите хора в България“ (15 септември 2014 г.) 

Фонд "София Да" - „Бъдеще предварително“ (23 септември 

2014 г.) 

Награда на Европейския съюз за културно наследство за 

2015 г./ Награди „Europa Nostra“ (15 октомври 2014 г.) 

Фондация за мир Сасакава (31 октомври 2014 г.) 

Фондация „Гейтс“, Конкурс за есе "The Next Horizons" (15 сеп-

тември 2014 г.) 

Конкурсна процедура за проектни предложения на Столична 

община – сесия м. септември 2014 г. (04 септември 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://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1o9OSJN
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1mi8DBC
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1oi59QA
http://bit.ly/1oi59QA
http://bit.ly/1oipCAu
http://bit.ly/1oi4QVZ
http://bit.ly/1oi4QVZ
http://bit.ly/1oYVK1h
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1xOJkcQ
http://bit.ly/1sf1iWl
http://bit.ly/1AKhiU2
http://bit.ly/1AKhiU2

