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КАЛЕНДАР 

15 август -  Успение Богородично 

Имен ден: Мария, Мариана, Мариела, Марие-

та, Марио, Марияна, Преслава 

Ден на град Варна 

Празник на град Несебър  

Празник на град Стражица 

Празник на град Ихтиман 

Празник на град Шипка 

Празник на историческото селище Арбанаси  

Ден на медиците, загинали при изпълнение на 

служебния си дълг  

Ден на спасението 

18 август - Успение на св. Иван Рилски 

Международен ден на морските фарове 

19 август - Световен хуманитарен ден 

20 август - Международен ден на бездомните жи-

вотни 

Празник на българските ловци 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Национални новини  1 

Коментари и анализи 2 

Социални услуги 2 

Нормативни промени 2 

Обществени поръчки/конкурси 3 

Предстоящо 3 

Честит празник 3 

Възможности за финансиране  4 

Събития на НАСО/EASPD 4 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 Национален център за обучение на спешни 

медици разкрива здравното министерство 

 Росен Плевнелиев опрости дългове за почти 

половин милион лева 

 Европа подкрепя социални и микро-

предприятия в Австрия с 10 млн. евро 

 Хора с физически затруднения изучават сце-

нични изкуства 

 Заместник-министър Сачева: Интеграцията на 

ромите изисква да се преодолеят стереотипи-

те и от двете страни 

 Забавени възнаграждения в строителството 

за общо 2,3 млн.лв. са изплатени след наме-

сата на Инспекцията по труда 

 МОН публикува проект на графика за учебна-

та 2016/17 година 

 Връчени са първите 54 договора по грантови 

схеми по ОП „Наука и образование за интели-

гентен растеж“ 

 Одобрен е доклад с нови и актуализирани 

мерки в Националната програма за реформи 

на България за 2016 г. 

 Ще бъде създадена национална мрежа от 

местни центрове и инкубатори за бизнес раз-

витие 

 Правителството призна пет работодателски и 

две синдикални организации за национално 

представителни 

 Над 450 хил. лв. за спортно-състезателни дей-

ности на студентите 

 Определен e Управляващ орган на Програми-

те за трансгранично сътрудничество на Бъл-

гария с Р Македония, Сърбия и Турция 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/4583-natzionalen-tzentar-za-obuchenie-na-speshni-meditzi-razkriva-zdravnoto-ministerstvo
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4583-natzionalen-tzentar-za-obuchenie-na-speshni-meditzi-razkriva-zdravnoto-ministerstvo
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4579-rosen-plevneliev-oprosti-dalgove-za-pochti-polovin-milion-leva
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4579-rosen-plevneliev-oprosti-dalgove-za-pochti-polovin-milion-leva
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4575-10-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4575-10-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4565-hora-s-fizicheski-zatrudneniya-izuchavat-stzenichni-izkustva
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4565-hora-s-fizicheski-zatrudneniya-izuchavat-stzenichni-izkustva
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4564-zamestnik-ministar-sacheva-integratziyata-na-romite-iziskva-da-se-preodoleyat-stereotipite-i-ot-dvete-strani
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4564-zamestnik-ministar-sacheva-integratziyata-na-romite-iziskva-da-se-preodoleyat-stereotipite-i-ot-dvete-strani
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4564-zamestnik-ministar-sacheva-integratziyata-na-romite-iziskva-da-se-preodoleyat-stereotipite-i-ot-dvete-strani
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4563-2-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4563-2-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4563-2-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4561-2016-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4561-2016-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4560-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4560-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4560-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4559-2016-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4559-2016-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4559-2016-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4558-shte-bade-sazdadena-natzionalna-mrezha-ot-mestni-tzentrove-i-inkubatori-za-biznes-razvitie
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4558-shte-bade-sazdadena-natzionalna-mrezha-ot-mestni-tzentrove-i-inkubatori-za-biznes-razvitie
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4558-shte-bade-sazdadena-natzionalna-mrezha-ot-mestni-tzentrove-i-inkubatori-za-biznes-razvitie
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4557-pravitelstvoto-prizna-pet-rabotodatelski-i-dve-sindikalni-organizatzii-za-natzionalno-predstavitelni
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4557-pravitelstvoto-prizna-pet-rabotodatelski-i-dve-sindikalni-organizatzii-za-natzionalno-predstavitelni
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4557-pravitelstvoto-prizna-pet-rabotodatelski-i-dve-sindikalni-organizatzii-za-natzionalno-predstavitelni
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4556-450
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4556-450
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4554-e-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4554-e-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4554-e-4


Бр. 33(5)  Стр. 2 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 Общините в затруднено финансово състоя-

ние вдигат местни данъци и такси 

 Най-големите компании у нас плащат симво-

лични данъци 

 Близо 1400 са свободните позиции за учители 

в страната 

 "Старт в кариерата" гълта 5 млн.лв. годишно, 

едва 490 младежи са останали на работа в ад-

министрацията 

 Компаниите наемат повече служители 

 Лошите жилищни условия струват на държа-

вите от ЕС 194 млрд. евро годишно 

 АСП: Децата в институциите са намалели 7 

пъти за последните 4 години 

 Салдото по Консолидираната фискална прог-

рама на касова основа към месец юни е в раз-

мер на 3 071,2 млн. лв.  

 Община Русе ще участва в пет нови проекта 

за подкрепа на деца в предучилищно образо-

вание 

 Община Мъглиж ще строи комплекс за соци-

ални дейности 

 Община Разград обяви процедура за подбор 

на лица за предоставяне на социални услуги 

 Община Добрич набира екип за социални про-

екти 

 Амepикaнци ocинoвихa тpи дeцa c Дayн, 

eднoтo e oт Пaвликeни 

 В община Трън 207 деца и семейства ще полу-

чат консултации и подкрепа 

 Почасови социални услуги за 68 потребители 

по проект в Любимец 

 Обсъдиха прилагането на приобщаващото 

образование в област Сливен 

 За края на месеца остана анализът на соци-

алните услуги в община Разград 

 Трамплин за терапия получи Дневният цен-

тър за деца с увреждания в Свищов 

 Достъпна среда за хора с увреждания в ру-

сенския музей 

 Съветът на децата към ДАЗД стартираха лят-

ната си инициатива "Град на игрите" 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на ПМС за приемане на Правилник за 

прилагане на Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност 

 Наредба за определяне на условията, реда, 

механизма за функциониране на информаци-

онната система за управление и наблюдение 

на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ИСУН)  

 Проект на ПМС за одобряване на допълнител-

ни трансфери за 2016 г. за финансово осигу-

ряване на дейности по националните програ-

ми „Оптимизация на училищната мрежа”, 

„Осигуряване на съвременна образователна 

среда” и „Без свободен час в училище” 

 Доклад с нови и актуализирани мерки, в отго-

вор на Препоръката на Съвета от 2016 г. и 

отчетна таблица - Приложение № 1 към актуа-

лизираната НПР за 2016 г. 

 Проект на Решение на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Националния 

план за действие по заетостта през 2016 г. 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за одобряване на допълнителен транс-

фер по бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2016 г. 
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НАСО                      Nasoki .bg  

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/КОНКУРСИ  

Община Шумен обяви конкурс за управление на 

два ЦНСТДМУ 

Община Шумен обяви конкурс за възлагане на управле-

нието на двата Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в града.  

Крайният срок за подаване на предложения е 14 сеп-

тември 2016 г.  

Община Нови Пазар възлага три ЦНСТ за външ-

но управление 

Община Нови Пазар обяви конкурс за възлагане управ-

лението на три социални услуги: „ЦНСТ за деца и младе-

жи с увреждания” №1, „ЦНСТ за деца и младежи с увреж-

дания” №2 и „ЦНСТ за деца и младежи без увреждания”, 

които се намират в града. Крайният срок за подаване на 

документи за участие е 25 август 2016 г.   

Община Бургас обяви конкурс за възлагане управ-

лението на социалната услуга "Обществена трапе-

зария" 

Кандидатите следва да имат опит в предоставянето на 

социални услуги, и по- специално в предоставянето на ус-

лугата "Обществена трапезария". Кандидатът трябва да 

осигури балансирано хранене на целевата група от 200 

човека, живеещи на територията на община Бургас. Край-

ният срок за подаване на документи за участие е 26 

септември 2016 г. 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

17 август - Стара Загора, Областен информационен 

център организира работна среща с представители на 

медиите за представяне на изпълнението на оператив-

ните програми в област Стара Загора 

17 август - Покана за обучение по общностно организи-

ране в Словакия. Разноските за транспорт, нощувки и 

храна за участниците се поемат от бюджета по проекта. 

19 август - Краен срок за подаване на коментари и ста-

новища по ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВА-

НЕ по процедура „Развитие на социалното предприе-

мачество" 

21-28 август - Слънчев бряг, ХXIV Международен детс-

ки и младежки фестивал на изкуствата “НИЕ–XXI ВЕК” 

25 август - Краен срок за кандидатстване  в Академия 

за социални предприемачи 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК  

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  благопожелания са за: 

 

Жителите и гостите на градовете Варна, Несебър, Стражица, Ихтиман и Шипка, които на  

15 август отбелязват празник на своите населени места. 

Проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий", който на 18 август празнува 

рожден ден. 

Инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главната инспекция по труда, която на  

19 август празнува рожден ден. 

https://www.facebook.com/nasobg
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http://bit.ly/2bdKrSV
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (до 30 юни за годи-

ната на изпълнение на проекта) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатства-

не) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без кра-

ен срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо 

кандидатстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в 

България (текущо кандидатстване) 

 Награда на ЕИСК за ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕС-

ТВО за 2016 (9 септември 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура" обявява III сесия 

на конкурс по програма за културни контакти 

„Мобилност" (15 септември 2016 г.) 

 Награда на ЕС за културно наследство / Награ-

ди „Europa Nostra“ 2017 (1 октомври 2016 г.) 

 Фондация „Пловдив 2019″, Покана за нови 

проекти, целящи разширяване на програмата, 

заложена в апликационната книга на Пловдив 

за Европейска столица на културата (10 октом-

ври, 10 декември 2016 г.) 

 МОН, Програма BG09 „Фонд за стипендии на 

ЕИП", Покана за набиране на предложения за 

действия за двустранно сътрудничество (9 

декември 2016 г.) 

ИЗДАВА 

Редакционен екип:  Георги Георгиев, председател;  
   Петя Маркова, редактор;  
               Анелия Атанасова 

СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

                                   Отворена регистрация за събитията,  

посветени на 20-та годишнина на EASPD 

През 2016 г. Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с ув-

реждания - EASPD, празнува своята 20-та годишнина. Под слогана 

"Присъединете се към пътешествието! 20 години в движение!" EASPD органи-

зира серия от събития, които ще съберат на едно място в Брюксел, Белгия 

доставчици на услуги, хора със специални потребности, политици и заинте-

ресовани страни.  

19 октомври 2016 г. 

Семинар по проект Entelis "Технологии за отключване на човешкия потенциал: пътни карти за преодолява-

не на дигиталните бариери за хора с увреждания"  

20 октомври 2016 г. 

Международна конференция "Да развием заедно услугите за подкрепа на утрешния ден" 

СЛЕДВАЙТЕ НИ В TWITTER  

@NASO_BG 
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