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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  

Международна конференция 

 

ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

Повишаване на осведомеността и  

възможностите за заетост 
 

ИСТАНБУЛ, 26-28 септември 2013 г. 
 

Място: Radisson Blu Conference & Airport Hotel Istanbul 
 

Работни езици на конференцията:  

Турски, английски и френски 

 

От името на EASPD - Европейска асоциация на доставчи-
ците на услуги за хора с увреждания, НАСО като предста-
вител за България на EASPD, има удоволствието да ви 
покани от 26 до 28 септември на Международна конферен-
ция с тема: "Заетост за хора с увреждания - повишаване на 
осведомеността и възможностите за заетост". Подробна 
програма и информацията за събитието можете да види-
те по-долу.  
 

Предлагаме пътуване и участие в международна конферен-
ция в Истанбул за 4 дни, 3 нощувки в 4-звезден хотел при 
следните условия: 

 

- Такса за участие на човек 370 лв. при настаняване в 
двойна стая   

- Такса за участие на човек 450 лв. при единично настаня-
ване 
 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 30.08.2013 г. 
СРОК за превеждане на таксата за участие – 30.08.2013 г.  

Таксата за участие включва: транспорт с автобус от Бълга-

рия, гр. София и/или гр. Варна до Турция, Истанбул и обрат-

но; транспорт от хотела, където ще се нощува до хотел Ради-

сън, където ще се провежда конференцията; 3 нощувки в че-

тиризвезден хотел на 3 км от хотел Радисън с включени закус-

ки; туристическа обиколка на Истанбул с екскурзовод на бъл-

гарски език. 

Превеждане на таксата за участие – до 30.08.2013 г. на бан-

кова сметка: 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  

БАНКОВА СМЕТКА (ЛЕВА):  

Име на банката: Алианц Банк България АД  

IBAN: BG05BUIN 9561 1000 1887 59  

BIC: BUIN BGSF  

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Изпращане на регистрационната форма и копие от платежно-

то нареждане за платена такса в срок до 30.08.13 г. на следни-

те електронни адреси: sofia@naso.bg и ntc@naso.bg 

За членове на Алианса има възможност за осигуряване на 

грант за подкрепа на всяка организация: 

 При участие на 1 човек от организация – 90 лв. 

 При участие на повече от 1 човек – 150 лв. 

Грантовете за подкрепа ще бъдат преведени на организации-

те в двуседмичен срок след приключване на конференцията. 

Вижте още: 

 Регистрационeн формуляр и 

 Програма 
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НОВИНИ КАЛЕНДАР 

26 август - Празник на град Мадан 

                    Ден на туризма 

28 август - Празник на община Трекляно 

                    Ден на 13-те поименни безсмъртни българи 

29 август - Празник на гр. Криводол 

30 август - Международен ден на безследно изчезналите  

31 август - Международен ден на свободата и солидарност-
та 

1 септември - Световен ден на мира 

                       Ден на движението на необвързаните страни 

Фирми в минния бранш получиха награди за социална 

отговорност  

Заместник-министърът на труда и социалната политика 

Светлана Дянкова връчи награди за социална отговорност 

на фирми в минния бранш. Предприятията „Асарел-Медет” 

АД и „Марин Батуров” ЕООД бяха отличени в тази категория 

по време на тържественото събрание по случай Деня на ми-

ньора. Организатор на събитието е Българската минно-

геоложка камара.                                                   Вижте повече 

Подпомагат предприятията за хора с увреждания за об-

ществени поръчки 

Възложителите на обществени поръчки ще бъдат задължени 

да приемат оферти само от предприятия, в които работят 
хора с увреждания, когато става въпрос за продукция, която 

тези лица приоритетно произвеждат, като работното облек-

ло, обувките и чаршафите. Това предвиждат промени в Зако-

на за обществените поръчки, които бяха обсъдени на среща 

между вицепремиера по икономическото развитие Даниела 

Бобева и представители на организациите на хората с ув-

реждания.                                                               Вижте повече 

Областен информационен център - София с открита при-

емна 

 „Целта на кампанията е да информираме какво е постигнато 

през настоящия програмен период, както и да проучим сте-

пента, в която гражданите са запознати с резултатите от реа-

лизирани проекти." Това съобщи заместник министър-

председателят и министър на правосъдието Зинаида Злата-

нова по време на посещението си на откритата приемна на 

Областен информационен център - София в Борисовата гра-

дина. Според нея това е моментът, в който е важно да напра-

вим равносметка на постигнатото през този първи за страна-

та ни програмен период.                                       Вижте повече 

Удължава се действието на проекта „И аз имам семейст-

во” 

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките ресурси" се удължава изпълне-

нието на проект „И аз имам семейство" по процедура „Приеми 

ме" до май 2014 г. Проектът стартира своето изпълнение на 

30 септември 2011 г. Конкретен бенефициент е Агенция за 

социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето" в 

партньорство с 83 общини на територията на цялата страна. 

Общата стойност е 14 989 455,30 лева.                Вижте повече 

Стартират обученията по проект “Квалификация на педа-

гогическите специалисти” 

МОН стартира поредното обучение по проект “Квалификация 
на педагогическите специалисти”. Обучението е за работа с 

делегирани бюджети и е предназначено за новоназначени 

директори на училища и  директори на детски градини, които 

не са обучени за работа с делегирани бюджети през 2010 г. по 

проект „Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети”.   

Вижте повече 
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Приет е Планът за 2013 г. за изпълнение на националната 

стратегия за младежта 

Правителството прие плана за 2013 г. за изпълнение на На-

ционалната стратегия за младежта 2010-2020. В плана са 

включени мерки за насърчаване на икономическата актив-

ност и кариерното развитие на младите хора, подобряване 

на достъпа им до информация и качествени услуги, насърча-

ване на здравословния начин на живот, превенция на соци-

алното изключване на младите хора в неравностойно поло-

жение, развитие на доброволчеството, повишаване на граж-

данската активност, развитие на младите хора в малките 

населени места и селските райони, на междукултурния и 

международен диалог, повишаване на ролята им в превенци-
ята на престъпността.                                            Вижте повече 

Разрешено е до 10 на сто наддоговаряне по пет опера-

тивни програми 

Правителството даде съгласие договарящите органи по опе-

ративните програми „Регионално развитие”, „Техническа по-

мощ”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен 

капацитет” и „Конкурентоспособност” да сключват договори с 

бенефициенти в размер до 10 на сто над определения бю-

джет по съответната програма. Финансирането на новите 

проекти ще се осигурява от неусвоения бюджет по програми-

те и от намаленията на договорените средства в процеса на 

изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефици-

енти.                                                                         Вижте повече 

Създава се възможност за гъвкаво управление на бю-

джетите на първостепенните разпоредители 

Министерският съвет направи промяна в ПМС №1/2013 за 

изпълнението на държавния бюджет за тази година, с която 

отпада изискването вътрешните компенсирани промени по 

бюджетите на първостепенните разпоредители да бъдат из-

вършвани след изтичане на съответното тримесечие.  

Вижте повече 

Увеличават се средствата, отделяни от БСТ за физическо 

възпитание и спорт 

Правителството направи промени в Устройствения правилник 

на Българския спортен тотализатор, за да съгласува докумен-

та със Закона за хазарта, където е регламентиран начинът за 

използване на приходите от дейността на БСТ. В него е пред-

видено не по-малко от една четвърт от средствата, останали 

след данъчно облагане, приспадането на разходите и разпре-

делението на печалбите, да се предоставят целево за масов 

спорт.                                                                        Вижте повече 

До две години Централна гара София ще бъде модернизи-

рана и адаптирана за хора с увреждания 

До две години Централна гара София ще стане модерна евро-
пейска сграда, със съвременен вид и архитектура. Това каза 

министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията Данаил Папазов по време на подписването на 

договорите за строителство и строителен надзор по проект 

„Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”.              

Вижте повече 

МФ дава старт на кариерата на 26 млади специалисти 

135 млади специалисти ще се състезават за 26 работни места 

в дирекциите на Министерството на финансите по Програмата 

„Старт на кариерата" за 2013 година. Най-голям е интересът 

към дирекциите „Международни финансови институции и сът-

рудничество", „Държавно юрисконсултство", „Държавно съкро-

вище", „Бюджет", „Държавен дълг и финансови пазари", 

„Човешки ресурси и административно обслужване", „Връзки с 

обществеността и протокол" и други.                    Вижте повече 

Над 91 000 заети лица с ваучери по схема „Аз мога пове-

че” 

144 000 заети лица са одобрени за включване в обучение с 

ваучери по схема „Аз мога повече” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, при разчетен индикатор от 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5090&g=�
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137 000 лица и финансов ресурс от 100 млн. лв. Повече от 91 

000 от тях вече са получили ваучери. Процесът на издаване 

на ваучери продължава. До момента над 62 000 лица са за-

вършили успешно обучението си по схемата.     Вижте повече 

Все повече работодатели оставят на работа младежи 

В последните месеци все повече работодатели задържат на 

работа след изтичане на субсидираната заетост обучените и 

наетите работници по схеми и проекти по Оперативна програ-

ма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”), реализирани 

от Агенцията по заетостта (АЗ). Проучване на АЗ и наблюде-

нията относно устойчивостта на заетост след изтичане на 

субсидирания период по схемите по ОП „РЧР”, показват, че 

над 20% от включените по схемите за заетост лица не се ре-
гистрират в бюрата по труда.                                Вижте повече 

Одобрени са още 2 проектни предложения по схема 

BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програ-

мен период” 

Приключи оценката на още 2 проектни предложения по схеми 

BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за следващия програмен 

период”. Одобрените проектни предложения по схемата са 

насочени към подготовка на готови за финансиране инвести-

ционни проекти за следващия програмен период 2014-2020 – 

на общините Кюстендил и Ямбол.                        Вижте повече 

Хора с увреждания посетиха ОИЦ-Русе 

Членове на Съюза на инвалидите в България посетиха Об-

ластния информационен център в Русе. Те се запознаха с 

добри практики на проекти, реализирани със средства от Ев-

ропейския съюз. Достъпността на обществените сгради и 

градския транспорт бяха сред най-дискутираните теми.  

Вижте повече 

Приют за бездомни разкриват във Варна 

Приют за бездомници ще бъде разкрит следващия месец във 

Варна, стана ясно на заседанието на социалната комисия към 

Общинския съвет. Домът ще се помещава в СУПЦ „Д-р Анас-

тасия Железкова”, а капацитетът му ще е 30 места. В приюта 

ще работят управител, социален работник, медицинска сест-

ра, ½ касиер-счетоводител и пет хигиенисти. За заплати от 

общинския бюджет за следващите четири месеца са осигуре-

ни 19 250 лева.                                                         Вижте повече 

Ездата помага на деца с емоционални увреждания 

С езда на кон може значително да се подобри състоянието на 

деца с двигателни или психо-емоционални увреждания. Пред 

Дарик психологът Ирена Методиева обясни, че за всяко дете 

може да се изработи самостоятелна схема, която да подобри 

качеството му на живот и да подпомогне останалите терапии, 

на които то е подложено заради лечението си.   Вижте повече 

Хора с увреждания от Кюстендил бяха на лагер в Полша 

Тренировъчен лагер за хора с увреждания, който осигури на 

лагеруващите условия за спортуване, обучение, релакс и за-

бавления - плувен басейн, зала с масажни столове, зала за 

боулинг, фитнес зала, салон за гимнастика, зали за семинари, 

зала за танци, се проведе в комплекс „Wielspin". Той е разпо-

ложен непосредствено до езеро Дуровски край, град Вагровец 

в Полша. Той се реализира по проект на Сдружение 

„Партньори - Кюстендил", България и Сдружение „СТАРТ"- 

Познан, Полша.                                                       Вижте повече 

Подадоха жалба в КЗД заради критериите за декодерите 

Хора се жалват от дискриминация заради декодерите, позво-

ляващи достъп до цифрова телевизия. Това съобщиха от Ко-

мисията за защита от дискриминация, като уточниха, че вече 

е образувана преписка от гражданин с над 90% загубена рабо-

тоспособност. Недоволството е породено от факта, че помощ 

за закупуването на подобно устройство ще получат само хора 

и домакинства със специфични социални потребности, които 

са подпомогнати от държавата за последния отоплителен 

сезон.                                                                        Вижте повече 
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Британски граждани работят в сиропиталище в Лом 

Британски граждани работиха безвъзмездно в продължение 

на 10 дни в сиропиталището "Милосърдие" в Лом, съобщи 

tribali.info. От общината в Лом са съобщили, че британците са 

боядисали и декорирали един от коридорите на сиропитали-

щето.  Те, също така, подобрили значително битовите усло-

вия в дом "Милосърдие".                                       Вижте повече 

Кръгла маса за ценностите за хората с увреждания 

В Корпус 2 на РУ „Ангел Кънчев” се проведе кръгла маса на 

тема „Въвеждане на 3D европейски ценности: демокрация, 

дебати, дискусия”. Форумът е част от проект „Изграждане на 

партньорска мрежа от Центрове за равнопоставеност на хора-

та с увреждания”, който се финансира по програмата за ТГС 
България – Румъния 2007-2013 г., чрез ЕФРР.  

Вижте повече 

Община Банско подкрепи седмична инициатива за децата 

и възрастните с увреждания 

Банско. Изпълнена с незабравими слънчеви емоции, много 

смях, забавления, уроци по плуване и водна топка бе измина-

лата седмица за децата и възрастните с увреждания, клиенти 

на дневните центрове за социални услуги в Банско. Това съ-

общиха от пресцентъра на община Банско. Заедно със своите 

родители за трета година те изживяха една чудесна лятна 

ваканция във Велинград.                                       Вижте повече 

150 бедни и бездомни ще имат ново жилище в Бургас 

Българи и роми от Бургас, Видин, Девня и Дупница ще строят 

и ремонтират апартаментите, в които след това ще живеят 

срещу символичен наем. Те ще могат да обитават евтините 

апартаменти 5 години, а след това мястото им ще заемат дру-

ги нуждаещи се. Освен че ще строят и ремонтират временни-

те си домове, бедните ще трябва, ако имат деца, задължител-

но да ги изпратят на училище и да започнат работа, предло-

жена им от общината.                                             Вижте повече 

Екопътека в ждрелото на р. Ерма – адаптирана за хора с 

увреждания 

Увеличен е туристическият поток към ждрелото на река Ерма 

край Трън. Разходката им започва от новия парк там, съобщи 

на БТА секретарят на общината Станислава Асенова. Върху 

площ от 5 дка са изградени беседки, съоръжения с барбекюта, 

детски кътове с пясъчници, места за къмпингуване. Красивият 

кът е достъпен за инвалиди. Към парка е построена подпорна 

стена, има стълбище и рампа за хора с увреждания.  

Вижте повече 

За четвърта поредна година Аурубис България подкрепя 

колоездачите като генерален спонсор 

Българският колоездачен съюз (БКС) и Аурубис България, 
което е член на НАСО, представиха пред медиите 63-тата 

Международна колоездачна обиколка на България, която и 

тази година ще бъде реализирана благодарение на генерал-

ното спонсорство на европейския лидер в медната индустрия 

Аурубис. Производственото предприятие на компанията в 

България е в гр. Пирдоп. Компанията е известна със своята 

политика да подпомага спортове, сред които и плуване, фут-

бол, волейбол, лека атлетика, карате, както на регионално, 

така и на национално ниво.                                    Вижте повече 

Предстои строителство на центрове за настаняване от 

семеен тип  

Столична община изпълнява проект „Изграждане на социална 

инфраструктура, подкрепа за деинституционализация на соци-

ални институции, предлагащи услуги за деца в риск на терито-

рията на Столична община” по Оперативна програма 

„Регионално развитие” на стойност 9 758867,24 лева. По про-

екта ще бъдат разкрити тринадесет Центрове за настаняване 

от семеен тип и три Защитени жилища в осем района на сто-

лицата.                                                                     Вижте повече 
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Снимай МЕ - фото конкурс 

Фотоконкурсът “Снимай МЕ” е част от проекта "Бъди част от 
универсалния символ на правата на човека - направи го 
свой" на Фондация Арт.Е - Център за насърчаване и разви-
тие на визуалните изкуства и Фондация Сила за живот Пла-
мен Толев, която е член на НАСО, и се осъществява по 
"Програма Младежта в действие” на Европейския Съюз. Про-
ектът "Бъди част от универсалния символ на правата на чо-
века - направи го свой" има за цел да популяризира универ-
салния символ на правата на човека в България.  

 

Краен срок: 15 септември                                    Вижте повече 

Конкурс за иновативни мениджъри  

Innovation Challenge 2013 

Маркет Тренд ООД и СИТИ Колидж, международен факултет 
на University of Sheffield обявиха началото на второто издание 
на конкурса на иновативни мениджъри Innovation Challenge 
2013. Победителят в конкурса ще спечели 100% стипендия на 
стойност 15 000 евро за Executive MBA програмата на CITY 
College, the International Faculty of University of Sheffield. Него-
вите подгласници ще спечелят частични стипендии, които 
възлизат на обща стойност над 25 000 евро. 

Приемането на проектите вече започна, а крайният срок е 31 
август 2013 г.                                                           Вижте повече 

Фонд за балканско изкуство и култура 

Оценка на Комуникационния план на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 

BG06 „Деца и младежи в риск" 

Програма „Вяра в децата и семейството” 

Фонд „Социална закрила”  

Програма "Учене през целия живот" 

Програма за предоставяне на малки грантове 

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕДСТОЯЩО 

27 август – Информационна среща на Областен информацио-
нен център Стара Загора  

27-30 август - ОИЦ – Добрич с открита приемна на Добрички 
панаир 

28 август - Ден на отворените врати в Дневен център за тру-
дови занимания за хора с интелектуални затруднения, София 

26 - 28 август - Хелзинки, международен симпозиум „Работа, 
здраве и добър живот: Активно стареене и заетост“ 

19 - 24 септември - Седми международен музикален фести-
вал „Надмощие на духа” 

28 септември - Денят на правото да знам! 

 

Правото на достъп до информация е важно човешко право и 
необходимо условие за упражняване на други основни права, 
за открито и отговорно управление, и условие за участието 
на хората в процеса на взимане на решения. 

Изпращайте номинации до 15 септември 2013 г.  

чрез обновената страница на Деня на правото да знам. 

Проект на Споразумение за партньорство на Република Бълга-
рия, очертаващо помощта от Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове за периода 2014-2020 г и приложения 

Обществено обсъждане на проект за Националната комуника-
ционна стратегия за 2014-2020 г. 

Препис - извлечение от протокол № 2– ССД/2013 г. от 
19.08.2013 г. на оценка на проекти за финансиране на  стопан-
ска дейност на хора с увреждания (по ЗИХУ) 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

http://humanrightslogo.tumblr.com/contest�
http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80%D0%B8-Innovation-Challenge-2013-_l.a_i.468524_at.11.html�
http://bit.ly/19rEpo8�
http://bit.ly/1djRaDU�
http://bit.ly/1djRaDU�
http://bit.ly/1djRaDU�
http://bit.ly/1djRaDU�
http://bit.ly/1bE50gI�
http://bit.ly/11LORa1�
http://bit.ly/1baiDbu�
http://bit.ly/16Qhio8�
http://bit.ly/1f8QCip�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/08/27�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/08/27�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/08/27�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/08/27�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/08/27�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/08/27�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/08/27�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/08/27�
http://bit.ly/18ag7vH�
http://bit.ly/18ag7vH�
http://bit.ly/18ag7vH�
http://bit.ly/18ag7vH�
http://bit.ly/13fhb5z�
http://bit.ly/13fhb5z�
http://bit.ly/13fhb5z�
http://bit.ly/13fhb5z�
http://bit.ly/116ZeFa�
http://bit.ly/116ZeFa�
http://bit.ly/116ZeFa�
http://bit.ly/116ZeFa�
http://www.righttoknowday.net/�
http://www.righttoknowday.net/�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://www.eufunds.bg/document/5966�
http://eufunds.bg/document/5938�
http://eufunds.bg/document/5938�
http://eufunds.bg/document/5938�
http://eufunds.bg/document/5938�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�
http://ahu.mlsp.government.bg/programi.asp?ID=839�


Бр. 32/26.08.2013 г. 

ФОТОКОНКУРС 

„Популяризиране на красотата на трансграничната об-
ласт и нейните хора“ 

Управляващият орган на Програмите за европейско терито-
риално сътрудничество, с подкрепата на Съвместния техни-
чески секретариат на Програмата „Гърция – България 2007-
2013“ и на Националния партниращ орган в България, орга-
низира фото конкурс под наименование „Популяризиране на 
красотата на трансграничната област и нейните хора“, по 
повод Европейския ден на сътрудничеството, който тази 
година ще бъде отбелязан на 21-ви септември с участието 
на повечето програми за европейско териториално сътруд-
ничество в Европейския съюз. 

Краен срок: 4 септември 2013 г.                Вижте повече 

ФОТОКОНКУРС 

Най-веселото детско лято 

 

Фондация Карин дом, която е член на НАСО, организира 
фотоконкурс с тема "Най-веселото детско лято". Включете 
се в нашия свеж, летен конкурс като ни изпратите снимки от 
вашата лятна ваканция с деца или кадър, на който сте запе-
чатали малките пакостници и можете да спечелите една от 
многото специални награди, осигурени от  екипа на Карин 
Дом, призовават от Фондацията. 

Срок за изпращане: от 21 август до 15 септември 
 

Вижте повече 

Група от НПО ХобиСклуб Добрич посети две свети места по 
случай Голяма Богородица  

ТЕКСТ: ИВАН ТОДОРОВ 

Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или 

Голяма Богородица е един от най-големите християнски 

празници. В тази връзка група ентусиасти от ХобиСклуб изб-

ра да посети два уникални обекта на територията на Общи-

на Варна. Първият бе манастирът „Св. Константин и Елена”. 

Преданието разказва, че тук още от ХVІ в. е живяло мона-

шеско братство. Възникването на манастира се свързва с 

чудотворната икона на „Св. св. Константин и Елена” и с ле-

чебния извор (аязмо), който е запазен до днес и се намира 

под олтара на църквата. Още с влизането ни направи впе-

http://www.smolyan.bg/bg/news/view/2024�
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/fotokonkurs-nay-veseloto-detsko-lyato/�
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В манастира „Св. Константин и Елена”.  На входа на Аладжа манастир 

чатление, че църквата е вкопана в земята. Този факт ни върна 

назад в историята на България. Иван Тодоров, ръководителят 

на клуба, ни напомни, че по време на османското владичество 

не са разрешавали на българското население да издигне цър-

ква по-висока от човек на кон, затова църквите са били вкопа-

вани около 1,5 – 2 метра в земята. Той добави още, че входът 

на църквите неслучайно е бил нисък, за да може всеки миря-

нин да направи поклон при влизане в светата обител. Изживя-

ването бе неописуемо! 

С групата пътува и Ивелина Романова от Регионален истори-

чески музей – Добрич, която внесе повече светлина с подне-

сената информация и така успяхме да влезем в душата и сър-

цето на това свято място. След това някои си запалиха свещ с 
пожелание за здраве в семейството, а други поставиха своята 

лепта в малка урна и си взеха по едно шишенце вода от живо-

носния източник. Пречистени и обновени тръгнахме на една 

романтична крайморска разходка. На брега на Черно море 

усетихме дъха на морския бриз и уханието на прясно изпече-

на риба. Насладихме се на този неповторим миг и продължих-

ме своето пътуване, като посетихме Аладжа манастир. По 

време на пътуването госпожа Романова направи един кратък 

обзор на историята на нашия роден край и на това свято мяс-

то, съхранило тайните, легендите и мистериите на Добруджа. 

Енергията тук е силна и пречистена и не се усеща умора при 

изкачване по многобройните стъпала. Разгледахме целия 

комплекс, съпроводени от Ивето, както всички вече я нарича-

ме, защото сме я признали за част от сърцето на клуба. След 

това останахме да видим новото светлинно шоу върху скали-

те на Аладжа манастир. Преди да започне шоуто, уредникът 

на музейния комплекс Валери Кинов ни приветства с добре 

дошли. За нас бе чест и радост да бъдем отличени като ВИП 

гости за вечерта. Той ни запозна накратко с авторския екип на 

това грандиозно шоу и ни въведе в повествованието. Трудно 
може да намери човек думи, за да опише такова преживяване. 

Тръгнахме си омагьосани от това сакрално място и си поже-

лахме да предадем неговото послание на много наши прияте-

ли. 



Таксата за участие включва: транспорт с автобус от България, гр. София и/или гр. Варна до Турция, Истанбул и обратно; транспорт от хотела, където ще се нощува до хотел Радисън, където ще се провежда конференцията; 3 нощувки в четиризвезден хотел на 3 км от хотел Радисън с включени закуски; туристическа обиколка на Истанбул с екскурзовод на български език.
Превеждане на таксата за участие – до 30.08.2013 г. на банкова сметка:
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
БАНКОВА СМЕТКА (ЛЕВА): 
Име на банката: Алианц Банк България АД 
IBAN: BG05BUIN 9561 1000 1887 59 
BIC: BUIN BGSF 
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Изпращане на регистрационната форма и копие от платежното нареждане за платена такса в срок до 30.08.13 г. на следните електронни адреси: sofia@naso.bg и ntc@naso.bg
За членове на Алианса има възможност за осигуряване на грант за подкрепа на всяка организация:
При участие на 1 човек от организация – 90 лв.
При участие на повече от 1 човек – 150 лв.
Грантовете за подкрепа ще бъдат преведени на организациите в двуседмичен срок след приключване на конференцията.
Вижте още:
Регистрационeн формуляр и
Програма
Международна конференция

ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Повишаване на осведомеността и 
възможностите за заетост

ИСТАНБУЛ, 26-28 септември 2013 г.

Място: Radisson Blu Conference & Airport Hotel Istanbul

Работни езици на конференцията: 
Турски, английски и френски

От името на EASPD - Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, НАСО като представител за България на EASPD, има удоволствието да ви покани от 26 до 28 септември на Международна конференция с тема: "Заетост за хора с увреждания - повишаване на осведомеността и възможностите за заетост". Подробна програма и информацията за събитието можете да видите по-долу. 

Предлагаме пътуване и участие в международна конференция в Истанбул за 4 дни, 3 нощувки в 4-звезден хотел при следните условия:

- Такса за участие на човек 370 лв. при настаняване в двойна стая  
- Такса за участие на човек 450 лв. при единично настаняване

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 30.08.2013 г.
СРОК за превеждане на таксата за участие – 30.08.2013 г. 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 
Бр. 32/26.08.2013 г.
Бр. 32/26.08.2013 г.
Бр. 32/26.08.2013 г.
Бр. 32/26.08.2013 г.
Фирми в минния бранш получиха награди за социална отговорност 
Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова връчи награди за социална отговорност на фирми в минния бранш. Предприятията „Асарел-Медет” АД и „Марин Батуров” ЕООД бяха отличени в тази категория по време на тържественото събрание по случай Деня на миньора. Организатор на събитието е Българската минно-геоложка камара.                                                   Вижте повече
Подпомагат предприятията за хора с увреждания за обществени поръчки
Възложителите на обществени поръчки ще бъдат задължени да приемат оферти само от предприятия, в които работят хора с увреждания, когато става въпрос за продукция, която тези лица приоритетно произвеждат, като работното облекло, обувките и чаршафите. Това предвиждат промени в Закона за обществените поръчки, които бяха обсъдени на среща между вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева и представители на организациите на хората с увреждания.                                                               Вижте повече
Областен информационен център - София с открита приемна
 „Целта на кампанията е да информираме какво е постигнато през настоящия програмен период, както и да проучим степента, в която гражданите са запознати с резултатите от реализирани проекти." Това съобщи заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на посещението си на откритата приемна на Областен информационен център - София в Борисовата градина. Според нея това е моментът, в който е важно да направим равносметка на постигнатото през този първи за страната ни програмен период.                                       Вижте повече
Удължава се действието на проекта „И аз имам семейство”
С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" се удължава изпълнението на проект „И аз имам семейство" по процедура „Приеми ме" до май 2014 г. Проектът стартира своето изпълнение на 30 септември 2011 г. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето" в партньорство с 83 общини на територията на цялата страна. Общата стойност е 14 989 455,30 лева.                Вижте повече
Стартират обученията по проект “Квалификация на педагогическите специалисти”
МОН стартира поредното обучение по проект “Квалификация на педагогическите специалисти”. Обучението е за работа с делегирани бюджети и е предназначено за новоназначени директори на училища и  директори на детски градини, които не са обучени за работа с делегирани бюджети през 2010 г. по проект „Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети”.  
Вижте повече
Приет е Планът за 2013 г. за изпълнение на националната стратегия за младежта
Правителството прие плана за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020. В плана са включени мерки за насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, развитие на доброволчеството, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, на междукултурния и международен диалог, повишаване на ролята им в превенцията на престъпността.                                            Вижте повече
Разрешено е до 10 на сто наддоговаряне по пет оперативни програми
Правителството даде съгласие договарящите органи по оперативните програми „Регионално развитие”, „Техническа помощ”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Конкурентоспособност” да сключват договори с бенефициенти в размер до 10 на сто над определения бюджет по съответната програма. Финансирането на новите проекти ще се осигурява от неусвоения бюджет по програмите и от намаленията на договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти.                                                                         Вижте повече
Създава се възможност за гъвкаво управление на бюджетите на първостепенните разпоредители
Министерският съвет направи промяна в ПМС №1/2013 за изпълнението на държавния бюджет за тази година, с която отпада изискването вътрешните компенсирани промени по бюджетите на първостепенните разпоредители да бъдат извършвани след изтичане на съответното тримесечие. 
Вижте повече
Увеличават се средствата, отделяни от БСТ за физическо възпитание и спорт
Правителството направи промени в Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, за да съгласува документа със Закона за хазарта, където е регламентиран начинът за използване на приходите от дейността на БСТ. В него е предвидено не по-малко от една четвърт от средствата, останали след данъчно облагане, приспадането на разходите и разпределението на печалбите, да се предоставят целево за масов спорт.                                                                        Вижте повече
До две години Централна гара София ще бъде модернизирана и адаптирана за хора с увреждания
До две години Централна гара София ще стане модерна европейска сграда, със съвременен вид и архитектура. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на подписването на договорите за строителство и строителен надзор по проект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”.                                                                         
Вижте повече
МФ дава старт на кариерата на 26 млади специалисти
135 млади специалисти ще се състезават за 26 работни места в дирекциите на Министерството на финансите по Програмата „Старт на кариерата" за 2013 година. Най-голям е интересът към дирекциите „Международни финансови институции и сътрудничество", „Държавно юрисконсултство", „Държавно съкровище", „Бюджет", „Държавен дълг и финансови пазари", „Човешки ресурси и административно обслужване", „Връзки с обществеността и протокол" и други.                    Вижте повече
Над 91 000 заети лица с ваучери по схема „Аз мога повече”
144 000 заети лица са одобрени за включване в обучение с ваучери по схема „Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, при разчетен индикатор от 137 000 лица и финансов ресурс от 100 млн. лв. Повече от 91 000 от тях вече са получили ваучери. Процесът на издаване на ваучери продължава. До момента над 62 000 лица са завършили успешно обучението си по схемата.     Вижте повече
Все повече работодатели оставят на работа младежи
В последните месеци все повече работодатели задържат на работа след изтичане на субсидираната заетост обучените и наетите работници по схеми и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”), реализирани от Агенцията по заетостта (АЗ). Проучване на АЗ и наблюденията относно устойчивостта на заетост след изтичане на субсидирания период по схемите по ОП „РЧР”, показват, че над 20% от включените по схемите за заетост лица не се регистрират в бюрата по труда.                                Вижте повече
Одобрени са още 2 проектни предложения по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”
Приключи оценката на още 2 проектни предложения по схеми BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за следващия програмен период”. Одобрените проектни предложения по схемата са насочени към подготовка на готови за финансиране инвестиционни проекти за следващия програмен период 2014-2020 – на общините Кюстендил и Ямбол.                        Вижте повече
Хора с увреждания посетиха ОИЦ-Русе
Членове на Съюза на инвалидите в България посетиха Областния информационен център в Русе. Те се запознаха с добри практики на проекти, реализирани със средства от Европейския съюз. Достъпността на обществените сгради и градския транспорт бяха сред най-дискутираните теми. 
Вижте повече
Приют за бездомни разкриват във Варна
Приют за бездомници ще бъде разкрит следващия месец във Варна, стана ясно на заседанието на социалната комисия към Общинския съвет. Домът ще се помещава в СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова”, а капацитетът му ще е 30 места. В приюта ще работят управител, социален работник, медицинска сестра, ½ касиер-счетоводител и пет хигиенисти. За заплати от общинския бюджет за следващите четири месеца са осигурени 19 250 лева.                                                         Вижте повече
Ездата помага на деца с емоционални увреждания
С езда на кон може значително да се подобри състоянието на деца с двигателни или психо-емоционални увреждания. Пред Дарик психологът Ирена Методиева обясни, че за всяко дете може да се изработи самостоятелна схема, която да подобри качеството му на живот и да подпомогне останалите терапии, на които то е подложено заради лечението си.   Вижте повече
Хора с увреждания от Кюстендил бяха на лагер в Полша
Тренировъчен лагер за хора с увреждания, който осигури на лагеруващите условия за спортуване, обучение, релакс и забавления - плувен басейн, зала с масажни столове, зала за боулинг, фитнес зала, салон за гимнастика, зали за семинари, зала за танци, се проведе в комплекс „Wielspin". Той е разположен непосредствено до езеро Дуровски край, град Вагровец в Полша. Той се реализира по проект на Сдружение „Партньори - Кюстендил", България и Сдружение „СТАРТ"- Познан, Полша.                                                       Вижте повече
Подадоха жалба в КЗД заради критериите за декодерите
Хора се жалват от дискриминация заради декодерите, позволяващи достъп до цифрова телевизия. Това съобщиха от Комисията за защита от дискриминация, като уточниха, че вече е образувана преписка от гражданин с над 90% загубена работоспособност. Недоволството е породено от факта, че помощ за закупуването на подобно устройство ще получат само хора и домакинства със специфични социални потребности, които са подпомогнати от държавата за последния отоплителен сезон.                                                                        Вижте повече
Британски граждани работят в сиропиталище в Лом
Британски граждани работиха безвъзмездно в продължение на 10 дни в сиропиталището "Милосърдие" в Лом, съобщи tribali.info. От общината в Лом са съобщили, че британците са боядисали и декорирали един от коридорите на сиропиталището.  Те, също така, подобрили значително битовите условия в дом "Милосърдие".                                       Вижте повече
Кръгла маса за ценностите за хората с увреждания
В Корпус 2 на РУ „Ангел Кънчев” се проведе кръгла маса на тема „Въвеждане на 3D европейски ценности: демокрация, дебати, дискусия”. Форумът е част от проект „Изграждане на партньорска мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания”, който се финансира по програмата за ТГС България – Румъния 2007-2013 г., чрез ЕФРР. 
Вижте повече
Община Банско подкрепи седмична инициатива за децата и възрастните с увреждания
Банско. Изпълнена с незабравими слънчеви емоции, много смях, забавления, уроци по плуване и водна топка бе изминалата седмица за децата и възрастните с увреждания, клиенти на дневните центрове за социални услуги в Банско. Това съобщиха от пресцентъра на община Банско. Заедно със своите родители за трета година те изживяха една чудесна лятна ваканция във Велинград.                                       Вижте повече
150 бедни и бездомни ще имат ново жилище в Бургас
Българи и роми от Бургас, Видин, Девня и Дупница ще строят и ремонтират апартаментите, в които след това ще живеят срещу символичен наем. Те ще могат да обитават евтините апартаменти 5 години, а след това мястото им ще заемат други нуждаещи се. Освен че ще строят и ремонтират временните си домове, бедните ще трябва, ако имат деца, задължително да ги изпратят на училище и да започнат работа, предложена им от общината.                                             Вижте повече
Екопътека в ждрелото на р. Ерма – адаптирана за хора с увреждания
Увеличен е туристическият поток към ждрелото на река Ерма край Трън. Разходката им започва от новия парк там, съобщи на БТА секретарят на общината Станислава Асенова. Върху площ от 5 дка са изградени беседки, съоръжения с барбекюта, детски кътове с пясъчници, места за къмпингуване. Красивият кът е достъпен за инвалиди. Към парка е построена подпорна стена, има стълбище и рампа за хора с увреждания. 
Вижте повече
За четвърта поредна година Аурубис България подкрепя колоездачите като генерален спонсор
Българският колоездачен съюз (БКС) и Аурубис България, което е член на НАСО, представиха пред медиите 63-тата Международна колоездачна обиколка на България, която и тази година ще бъде реализирана благодарение на генералното спонсорство на европейския лидер в медната индустрия Аурубис. Производственото предприятие на компанията в България е в гр. Пирдоп. Компанията е известна със своята политика да подпомага спортове, сред които и плуване, футбол, волейбол, лека атлетика, карате, както на регионално, така и на национално ниво.                                    Вижте повече
Предстои строителство на центрове за настаняване от семеен тип 
Столична община изпълнява проект „Изграждане на социална инфраструктура, подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община” по Оперативна програма „Регионално развитие” на стойност 9 758867,24 лева. По проекта ще бъдат разкрити тринадесет Центрове за настаняване от семеен тип и три Защитени жилища в осем района на столицата.                                                                     Вижте повече
КАЛЕНДАР
26 август - Празник на град Мадан
                    Ден на туризма
28 август - Празник на община Трекляно
                    Ден на 13-те поименни безсмъртни българи
29 август - Празник на гр. Криводол
30 август - Международен ден на безследно изчезналите 
31 август - Международен ден на свободата и солидарността
1 септември - Световен ден на мира
                       Ден на движението на необвързаните страни
НОВИНИ
Бр. 32/26.08.2013 г.
Бр. 32/26.08.2013 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г и приложения
Обществено обсъждане на проект за Националната комуникационна стратегия за 2014-2020 г.
Препис - извлечение от протокол № 2– ССД/2013 г. от 19.08.2013 г. на оценка на проекти за финансиране на  стопанска дейност на хора с увреждания (по ЗИХУ)
28 септември - Денят на правото да знам!

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права, за открито и отговорно управление, и условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.
Изпращайте номинации до 15 септември 2013 г. 
чрез обновената страница на Деня на правото да знам.
27 август – Информационна среща на Областен информационен център Стара Загора 
27-30 август - ОИЦ – Добрич с открита приемна на Добрички панаир
28 август - Ден на отворените врати в Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения, София
26 - 28 август - Хелзинки, международен симпозиум „Работа, здраве и добър живот: Активно стареене и заетост“
19 - 24 септември - Седми международен музикален фестивал „Надмощие на духа”
ПРЕДСТОЯЩО
СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Фонд за балканско изкуство и култура
Оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
BG06 „Деца и младежи в риск"
Програма „Вяра в децата и семейството”
Фонд „Социална закрила” 
Програма "Учене през целия живот"
Програма за предоставяне на малки грантове
Конкурс за иновативни мениджъри 
Innovation Challenge 2013
Маркет Тренд ООД и СИТИ Колидж, международен факултет на University of Sheffield обявиха началото на второто издание на конкурса на иновативни мениджъри Innovation Challenge 2013. Победителят в конкурса ще спечели 100% стипендия на стойност 15 000 евро за Executive MBA програмата на CITY College, the International Faculty of University of Sheffield. Неговите подгласници ще спечелят частични стипендии, които възлизат на обща стойност над 25 000 евро.
Приемането на проектите вече започна, а крайният срок е 31 август 2013 г.                                                           Вижте повече
Снимай МЕ - фото конкурс
Фотоконкурсът “Снимай МЕ” е част от проекта "Бъди част от универсалния символ на правата на човека - направи го свой" на Фондация Арт.Е - Център за насърчаване и развитие на визуалните изкуства и Фондация Сила за живот Пламен Толев, която е член на НАСО, и се осъществява по "Програма Младежта в действие” на Европейския Съюз. Проектът "Бъди част от универсалния символ на правата на човека - направи го свой" има за цел да популяризира универсалния символ на правата на човека в България. 

Краен срок: 15 септември                                    Вижте повече
Бр. 32/26.08.2013 г.
Текст: Иван Тодоров
Група от НПО ХобиСклуб Добрич посети две свети места по случай Голяма Богородица 
ФОТОКОНКУРС
Най-веселото детско лято

Фондация Карин дом, която е член на НАСО, организира фотоконкурс с тема "Най-веселото детско лято". Включете се в нашия свеж, летен конкурс като ни изпратите снимки от вашата лятна ваканция с деца или кадър, на който сте запечатали малките пакостници и можете да спечелите една от многото специални награди, осигурени от  екипа на Карин Дом, призовават от Фондацията.
Срок за изпращане: от 21 август до 15 септември

Вижте повече
ФОТОКОНКУРС
„Популяризиране на красотата на трансграничната област и нейните хора“
Управляващият орган на Програмите за европейско териториално сътрудничество, с подкрепата на Съвместния технически секретариат на Програмата „Гърция – България 2007-2013“ и на Националния партниращ орган в България, организира фото конкурс под наименование „Популяризиране на красотата на трансграничната област и нейните хора“, по повод Европейския ден на сътрудничеството, който тази година ще бъде отбелязан на 21-ви септември с участието на повечето програми за европейско териториално сътрудничество в Европейския съюз.
Краен срок: 4 септември 2013 г.                Вижте повече
Бр. 32/26.08.2013 г.
Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници. В тази връзка група ентусиасти от ХобиСклуб избра да посети два уникални обекта на територията на Община Варна. Първият бе манастирът „Св. Константин и Елена”. Преданието разказва, че тук още от ХVІ в. е живяло монашеско братство. Възникването на манастира се свързва с чудотворната икона на „Св. св. Константин и Елена” и с лечебния извор (аязмо), който е запазен до днес и се намира под олтара на църквата. Още с влизането ни направи впечатление, че църквата е вкопана в земята. Този факт ни върна назад в историята на България. Иван Тодоров, ръководителят на клуба, ни напомни, че по време на османското владичество не са разрешавали на българското население да издигне църква по-висока от човек на кон, затова църквите са били вкопавани около 1,5 – 2 метра в земята. Той добави още, че входът на църквите неслучайно е бил нисък, за да може всеки мирянин да направи поклон при влизане в светата обител. Изживяването бе неописуемо!
С групата пътува и Ивелина Романова от Регионален исторически музей – Добрич, която внесе повече светлина с поднесената информация и така успяхме да влезем в душата и сърцето на това свято място. След това някои си запалиха свещ с пожелание за здраве в семейството, а други поставиха своята лепта в малка урна и си взеха по едно шишенце вода от живоносния източник. Пречистени и обновени тръгнахме на една романтична крайморска разходка. На брега на Черно море усетихме дъха на морския бриз и уханието на прясно изпечена риба. Насладихме се на този неповторим миг и продължихме своето пътуване, като посетихме Аладжа манастир. По време на пътуването госпожа Романова направи един кратък обзор на историята на нашия роден край и на това свято място, съхранило тайните, легендите и мистериите на Добруджа. Енергията тук е силна и пречистена и не се усеща умора при изкачване по многобройните стъпала. Разгледахме целия комплекс, съпроводени от Ивето, както всички вече я наричаме, защото сме я признали за част от сърцето на клуба. След това останахме да видим новото светлинно шоу върху скалите на Аладжа манастир. Преди да започне шоуто, уредникът на музейния комплекс Валери Кинов ни приветства с добре дошли. За нас бе чест и радост да бъдем отличени като ВИП гости за вечерта. Той ни запозна накратко с авторския екип на това грандиозно шоу и ни въведе в повествованието. Трудно може да намери човек думи, за да опише такова преживяване. Тръгнахме си омагьосани от това сакрално място и си пожелахме да предадем неговото послание на много наши приятели.
На входа на Аладжа манастир
В манастира „Св. Константин и Елена”. 
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