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КАЛЕНДАР 

26 август - Св. мчци Адриан и Наталия, именници: 

Адриан, Адриана, Наталия 

28 август - Ден на 13-те поименни безсмъртни бъл-

гари 

Празник на Община Трекляно 

29 август - Празник на Криводол 

30 август - Световен ден на приятелството 

Международен ден на безследно изчезналите 

от насилия 

Св. Александър, именници: Алеко, Александър, 

Александра, Александрина 

31 август - Международен ден на свободата и соли-

дарността 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Окончателна среща на работната група по ИПП България 

- Сърбия 

На 19 август 2014 година в „Бест Уестърн Плюс Сити Хотел“, 

в София, се проведе финалната среща на Съвместната гру-

па за разработване на Програмата за трансгранично сътруд-

ничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 

между Република България и Република Сърбия за програ-

мен период 2014-2020. Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО) участва на срещата в качеството си на редо-

вен член и представител на Национален съвет за интеграция 

на хората с увреждания. Срещата бе насочена към финали-

зиране и приемане на новия програмен документ. Специални 

гости на срещата бяха г-жа Ан-Жасмин Крабач, представи-

тел на Главна дирекция „Регионална и градоустройствена 

политика“ към Европейската комисия, г-жа Йорданка Чобано-

ва, заместник-министър на Министерство на регионалното 

развитие на Република България и Негово Превъзходителст-

во г-н Владимир Чургус, посланик на Република Сърбия в 

България.                                                                Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1pZkmHd
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Заместник-министрите на труда и социалната политика 

представиха основните си приоритети 

На 18 август 2014 г. в Министерство на труда и социалната 

политика министър Йордан Христосков представи екипа си 

от трима заместник-министри. Заместник-министър Петя 

Евтимова ще отговаря за Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ и международните проекти на Министер-

ството на труда и социалната политика, Румяна Георгиева 

ще координира и осъществява политиките по заетост, паза-

ра на труда и трудовото и обществено осигуряване, а Спаска 

Петрова ще бъде с ресор социално подпомагане и интегра-

ция на хората с увреждания. Началник на кабинета на ми-

нистъра е Ася Чолашка. „Първата задача в ресора, за който 

отговарям, е избягване на риска от загуба на средства по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП 

РЧР) 2007-2013“, съобщи заместник-министър Евтимова.  

Вижте повече 

 

Увеличават минималния осигурителен доход за браншо-

ве без споразумение 

Ще има административно увеличение на минималния осигу-

рителен доход (МОД) в браншовете без споразумение меж-

ду работодатели и синдикати през последните две и повече 

години, съобщи на пресконференция на 18 август 2014 г. 

вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Йордан Христосков. В отговор на журналистически въпрос 

той посочи, че го притеснява тенденцията на умишлено не-

договаряне в някои икономически дейности, защото през 

последните две години в секторите без споразумение МОД 

не е бил повишаван. „Така има опасност тази система и ней-

ният ефект да бъдат дискредитирани“, отбеляза вицепреми-

ерът.                                                                       Вижте повече 

Йордан Христосков е определен за председател на НСТС 

Правителството определи вицепремиера и министър на труда 

и социалната политика проф. Йордан Христосков за предсе-

дател на Националния съвет за тристранно сътрудничество 

(НСТС). Представител на правителството в НСТС ще бъде и 

министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов. 

НСТС е органът, в който се осъществяват консултациите меж-

ду държавата и представителните организации на работници-

те и служителите и на работодателите по регулирането на 

трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, 

осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото 

равнище. Състои се от по двама представители на имащите 

право на участие в него страни.                             Вижте повече 

Обсъжда се автоматично увеличаване на МРЗ от догоди-

на 

Ще има ръст на минималната работна заплата от догодина, 

но по нови правила. Предложението е на служебния министър 

на труда и социалната политика Йордан Христосков. Целта е 

увеличението на минималните доходи да се определя гъвка-

во, спрямо определени критерии. Идеята е минималната зап-

лата да се увеличава атоматично - например спрямо произво-

дителността на труда, инфлацията или средната заплата в 

страната – така, както например всяка година се индексират 

пенсиите по швейцарското правило. Въпреки многократните 

опити, досега разбирателство по темата между синдикати и 

работодатели не е постигано. Разговорите сега ще се подно-

вят, стана ясно от думите на социалния министър.  

Вижте повече 

Предсрочно изплащане на месечните помощи за деца 

Месечните помощи за деца до навършване на 18 години бяха 

преведени от Агенцията за социално подпомагане в цялата 

страна на 20 август т.г. Общата сума е над 51,5 милиона ле-

ва. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане крайният срок за изплащане на всички видове 

месечни помощи е краят на месеца, следващ месеца, за кой-

то се отпуска помощта. В този смисъл месечните помощи за 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/893-2014-08-22-09-28-41
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/892-2014-08-22-09-26-12
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/901-2014-08-22-10-58-07
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/907-2014-08-22-11-54-03


Бр. 34(3)/25.08.2014 г. 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

деца за юли т.г. не само не са забавени, а бяха изплатени 10 

дни преди нормативно определения срок.         Вижте повече 

Повишен контрол по обществените поръчки 

Одитните органи са по-стриктни при съблюдаването на пра-

вилата за възлагане на обществени поръчки и повишават 

контрола по отношение на процедурите съгласно новите 

допълнения на Закона за обществените поръчки. Това съоб-

щи Ръководителят на Управляващия орган (УО) на Опера-

тивна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Мони-

ка Димитрова-Бийчър при откриване на обучение за бенефи-

циенти по програмата. „Стараем се максимално да опростя-

ваме процедурите и да улесняваме изпълнението на проек-

тите от бенефициентите. В тяхна помощ извършваме пред-

варителен контрол на поръчките за осигуряване на съответ-

ствие с нормативните изисквания и навременно коригиране 

на пропуските", каза Моника Димитрова-Бийчър.  

Вижте повече 

Експертен екип започва работа по промените в закона за 

е-управлението 

Екип от утвърдени експерти по право и информационни тех-

нологии започва работа по промените в Закона за електрон-

ното управление. Това съобщи министърът на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията Николина Ан-

гелкова на работна среща с представители на браншови и 

работодателски организации от сектора на информационни-

те и комуникационни технологии. Към работата по проекта 

ще бъдат привлечени и представители на ИТ бизнеса. Ми-

нистърът заяви, че в областта на електронното управление 

ще следва политиката на приемственост, за да може след-

ващият парламент да обсъжда закон, който е обществено 

приемлив.                                                              Вижте повече 

Рекордна година за университетски обмени по програма 

„Еразъм“ 

Близо 270 000 студенти от цяла Европа са участвали в прог-

рамата на ЕС за обмен през 2012 – 2013 г. Това е рекорд в 

нейната 27-годишна история. Програма „Еразъм“ дава въз-

можност на студенти да прекарат до една година в друга дър-

жава — за обучение или за учебен стаж в предприятие. В 

рамките на програмата студентите не заплащат такси за обу-

чение в приемащите университети, а освен това им се отпус-

ка стипендия, подпомагаща покриването на техните разноски 

в чужбина. Освен за студенти, „Еразъм“ предоставя възмож-

ности и за научни работници, работещи в сферата на висше-

то образование и бизнесмени да пътуват в чужбина за препо-

даване или обучение за период до 6 седмици.   Вижте повече 

Над 36 хил. младежи са започнали работа от началото на 

годината 

36 291 младежи до 29-годишна възраст са постъпили на ра-

бота чрез съдействието на Агенция по заетостта (АЗ) през 

първите седем месеца на годината, информират от Агенция-

та. 16 818 от тях са младежите до 24 г. „Положителна е тен-

денцията, че все повече младежи започват работа в реална-

та икономика”, коментира Асен Ангелов, изпълнителен дирек-

тор на АЗ, по време на дискусия за младежката безработица, 

организирана от в. „Труд”. В нея участие взеха и представи-

тели на синдикалните и на работодателските организации, 

частни трудови посредници и медии. От началото на януари 

до края на юли започналите работа на първичния пазар са 27 

082 души. Останалите 9 209 са младежите, които са заети по 

мерки и програми за субсидирана заетост, както и по схеми 

на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Вижте повече 

Индекс за устойчивост на НПО в България 2013 

На 19.08.2014 г. Българският център за нестопанско право 

(БЦНП) представи Индексът за устойчивост на неправителст-

вените организации (НПО) в България за 2013 г. Своето мне-

ние за състоянието на гражданското общество споделиха 

официалните гости на събитието Петко Петков, зам.-

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/896-2014-08-22-10-01-16
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/898-2014-08-22-10-06-54
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/902-2014-08-22-10-59-04
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/899-2014-08-22-10-11-08
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/900-36
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министър на правосъдието, Томислав Дончев, евродепутат, 

Ива Таралежкова, Форум Гражданско участие, и Деяна Коста-

динова, съветник на Президента. Индексът беше представен 

от Любен Панов, програмен директор в БЦНП, а участници от 

над 20 неправителствени организации взеха участие в диску-

сия за трудностите и възможностите пред гражданския сек-

тор в България. Индексът за устойчивост на неправителстве-

ните организации (НПО) в България за 2013 г. е 3,3, т.е. оста-

ва непроменен в сравнение с 2012 г. Това нарежда страната 

ни на 9-о място в Централна и Източна Европа и показва, че 

гражданският сектор у нас все още е нестабилен.  

Вижте повече 

Минималните осигурителни доходи не влияят негативно 

върху заетостта 

Минималните осигурителни доходи (МОД) и минималната 

работна заплата (МРЗ) не влияят негативно върху заетостта. 

Това стана ясно от представеното на 22 август 2014 г. в 

МТСП изследване за влиянието на МОД върху заетостта. 

Проучването обобщава мненията на 2525 работодатели и 

3500 работници и служители и се реализира по поръчка на 

МТСП. „57.3% от анкетираните в изследването смятат, че 

МОД не влияят негативно върху наемането на млади хора, а 

58.4% са на мнение, че МОД не възпрепятстват наемането 

на нискоквалифицирани лица“, съобщи ръководителят на 

изследването доц. д-р Емилия Ченгелова от Института за 

изследване на обществата и знанието към Българската ака-

демия на науките.                                                   Вижте повече 

Прие се отчет за финансовото състояние на държавата 

за първото полугодие 

Правителството се запозна с доклад на министъра на финан-

сите за касовото изпълнение на държавния бюджет и на ос-

новните показатели на консолидираната фискална програма 

(КФП) за първото полугодие на 2014 г. Докладът е изготвен в 

изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финан-

си на база на месечните отчети за касовото изпълнение на 

първостепенните разпоредители с бюджет. В него се посоч-

ва, че изпълнението на консолидираната фискална програма 

(КФП) през първото полугодие на 2014 г. е преминала под 

знака на натиск върху бюджетното салдо, свързан както с по-

ниските от планираните приходи, така и с напрежение при 

финансирането на разходите, основно поради замразените 

плащания от Европейската комисия към България по Опера-

тивна програма „Околна среда“ и по две оси на ОП 

„Регионално развитие“.                                           Вижте повече 

Приемни семейства спасяват по 3 деца на ден 

Приемни семейства спасяват средно по 3 деца в риск всеки 

ден. През първото полугодие на годината при приемни роди-

телите са били настанени 642 хлапета. Това са изоставени 

бебета, деца, жертва на домашно насилие или такива, които 

са били отглеждани в лоши условия. „Услугата приемна грижа 

се предприема само когато децата не могат да бъдат наста-

нени при близки и роднини“, уточниха от социалното минис-

терство. В края на юни 2178 деца живеят при непознати се-

мейства вместо при биологичните си родители. Броят на вре-

менните майки и татковци, съгласили се да приютят чуждо 

дете, е 2160.                                                            Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Велико Търново пилотно стартира ваучерна система 

Великотърновски общински съвет прие покана за участие 

като партньор по проект „Изи” 2014-2020 година на извънред-

на общинска сесия, предаде репортер на Радио „Фокус” – 

Велико Търново. С 25 гласа „За” общинските съветници при-

еха първа точка от дневния ред на днешното заседание – 

„Покана за участие като партньор на Агенция за социално 

подпомагане в проект по европейска програма за заетост и 

социални иновации „Изи” 2014-2020 г.” Продължителността 

на проекта е 36 месеца, като максималният размер на без-

възмездната помощ е 2 млн. евро, тя е 80% от общите допус-

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/890-2013
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/891-2014-08-22-09-14-08
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/903-2014-08-22-11-02-05
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/912-3
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тими разходи като съфинансирането от общината е в размер 

на 20%. Основната идея на проекта да се постигне реформи-

ране на системата за предоставяне на социални услуги и въ-

веждане на иновативен подход в използването им, чрез при-

лагането на ваучерна система.                              Вижте повече 

Проектът „И аз имам семейство” е удължен до февруари 

2015 г. 

Срокът на проекта „И аз имам семейство" е удължен до 28 

февруари 2015 г. Проектът стартира на 30 септември 2011 г. и 

досегашният срок за изпълнението му беше до 30 септември 

2014 г. Този проект се реализира от Агенцията за социално 

подпомагане в партньорство с 83 общини, финансиран е по 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007 - 

2013». Одобреното ново финансиране надхвърля 18 милиона 

лева. Чрез проекта се прилага нов подход при предоставянето 

на доброволната, професионалната и заместващата приемна 

грижа, като ключов нов момент е децентрализиране на услуга-

та и разгръщането й на общинско ниво. Междувременно тя си 

остава средство за превенция на настаняването в специали-

зирана институция на децата от целевите групи или извежда-

нето им от тях.                                                         Вижте повече 

 

Проверка на изпълнението на ЦНСТ в София 

Общо 14 деца ще бъдат настанени в новия център за наста-

няване от семеен тип, изграден в кв.”Сухата река”, район 

„Подуяне”. Общо са изградени 13 центъра за настаняване от 

семеен тип и 3 защитени жилища. Това каза на 20 август 2014 

г. заместник-кметът на София Албена Атанасова с ресор со-

циални дейности и интеграция на хората с увреждания при 

проверка на изпълнението на център за настаняване от семе-

ен тип в кв.”Сухата река”, район „Подуяне”.  Центърът е част 

от проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007- 2013 г.: „Изграждане на социална инфраструктура в под-

крепа за деинституционализация на социални институции, 

предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столич-

на община”.                                                              Вижте повече 

Недостиг на свободни места в дома за стари хора в Сли-

вен 

86 души чакат за настаняване в Дома за стари хора в Сливен, 

съобщи за Радио „Фокус”-Сливен директорът на социалното 

заведение Илиана Славова. Средно на година в Дома за ста-

ри хора в Сливен постъпват между 32 и 35 души и остават там 

до края на живота си. В момента Домът се обитава от 119 

души. „За съжаление място се освобождава и когато някой 

почине. На негово място влиза един от чакащите. Имаме и 

изключение на освободени преждевременно места.  

Вижте повече 

Търсят се педагози за индивидуална работа с деца с ув-

реждания в Генерал Тошево 

Община Генерал Тошево търси специалисти педагози за ин-

дивидуална работа с деца с увреждания по проект за социал-

но включване на деца от нула до 7 години. Проектът се изпъл-

нява със заемни средства от Международната банка за възс-

тановяване и развитие, поясниха от общинската управа. Пред-

виждат се дейности и интегрирани социални услуги за деца и 

родители от уязвими групи, както и семейства с деца със 

здравословни проблеми. Целевите групи включват и семейст-

ва от уязвими етнически групи, в частност от ромската общ-

ност. Услугите за семейства с деца до 3 години ще са фокуси-

рани върху изграждане на родителски умения чрез консулта-

ции и посещения на мобилни екипи от специалисти.  

Вижте повече 

„Социално подпомагане” с препоръки към хората с ув-

реждания 

Регионалната дирекция „Социално подпомагане", Стара Заго-

ра, препоръча на лицата, имащи право да получат добавки за 

балнеолечение по чл. 42, ал. 2, тб4 от Закона за интеграция 

на хората с увреждания да потърсят информация от личните 

си лекари, издаващи направления и от Регионалната здравна 

инспекция дали избраният от тях обект отговаря на стандарти-

те по Наредба 30 от 2004 г. Препоръката на дирекцията идва 

дни след като стана ясно, че на 30 души от териториалната 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/910-2014-08-22-12-24-19
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/897-2015-1
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/906-2014-08-22-11-45-30
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/911-2014-08-22-12-26-15
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/913-2014-08-22-12-33-05
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организация на слепо-глухите е отказано изплащането на 

добавките за балнеолечение. Мотивът за отказа бе именно 

факта, че избраният обект не отговаря на изискванията на 

Наредба 30.                                                             Вижте повече 

Представиха обучителни модули за приобщаващо обра-

зование 

Специалисти от 11 европейски държави създадоха обучител-

ни модули след близо двугодишна работа по проект ФИЕСТА 

- Улесняване на приобщаващото образование и подпомагане 

на прехода между училищните нива. Проектът цели създава-

нето на мултидисциплинарен образователен подход за спе-

циалисти от сферата на образованието, здравеопазването и 

социалните грижи, който да улесни преминаването на деца 

със специални образователни потребности от специализира-

ни към общообразователни училища, както и при преминава-

нето им от предучилищна в начална училищна и след това в 

прогимназиална форма на обучение.                   Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Дарик стартира второ издание на "40 до 40" 

Българското общество се нуждае от правилните ролеви моде-

ли, споделяне на правилната формула за успеха, от вдъхно-

вители и мотиватори, от хора, които ежедневно работят, за 

развитието на бизнеса и обществото у нас - това е водещата 

мотивация Дарик радио да стартира второто издание на про-

екта "40 до 40". След успеха на първото издание на проекта, 

Дарик продължава да търси смели иноватори с предприема-

чески дух. Това са онези хора, които измислят нови подходи 

при решаването на ежедневни проблеми, създават работни 

места, обогатяват с откритията и креативността си. Това са 

хората с правилните "рецепти за успех", защото са станали 

успешни, преди да бъдат медийно популярни. Те имат раз-

лични професии, но имат обща цел - да търсят по-доброто 

бъдеще.                                                                    Вижте повече 

GLOBUL организира конкурс за социално ангажирани 

младежи 

Телекомуникационният оператор GLOBUL търси активни мла-

ди хора с изявен интерес в социалната сфера и дигиталните 

технологии, които да представят България на международния 

форум Telenor Youth Summit 2014 през декември в Осло, Нор-

вегия. За да се включат в конкурса на компанията, кандидати-

те трябва да са настоящи или завършили студенти на въз-

раст от 18 до 25 години, които владеят английски език писме-

но и говоримо. Освен това, те трябва да изпратят своя акту-

ална автобиография и есе на тема „Ролята на дигиталните 

технологии за създаването на социална промяна и възмож-

ности за обществото“ на английски език на имейл youthsum-

mit@globul.bg до 30 септември 2014 г. В есето си всеки участ-

ник може да представи конкретна идея или да опише начини-

те, по които мобилните комуникации могат да спомогнат за 

разрешаване на даден социален проблем.         Вижте повече 

Младежи от приемни семейства се учат на интернет гра-

мотност в Мтел 

16 младежи от приемни семейства преминаха обучение за 

интернет грамотност в Мтел, като част от новата програма на 

телекома „Интернет за всички". Инициативата си поставя за 

цел да помага на деца и младежи, като ги обучи в основните 

правила за безопасна работа с интернет. Лектори в рамките 

на програмата са специалисти от компанията, които обучават 

младежите безвъзмездно. По време на заниманията децата 

ще бъдат запознати с това колко важна е сигурността при 

работата в световната мрежа и как може интернет да ни бъде 

от полза, за да учим нови неща. Това е и основната тема на 

книгата „Първи стъпки в интернет", която Мтел издаде, за да 

може по лесен и достъпен начин подрастващите да осъзнаят 

колко е важно не само да могат да използват интернет, но и 

как да го правят по сигурен начин.                        Вижте повече 

Кока-Кола България подписа Генерално споразумение за 

партньорство с БЧК 

Изпълнителният директор на Кока-Кола ХБК България Све-

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/914-2014-08-22-12-36-15
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/917-2014-08-22-13-14-05
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/904-40-40
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/905-globul
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/908-2014-08-22-12-15-27


Бр. 34(3)/25.08.2014 г. 

Конкурс на ДАЗД "Детската безопасност - споделена от-

говорност и грижа” 

Крайният срок за приемане на творби за участие в конкурса 

за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема 

"Детската безопасност - споделена отговорност и грижа” е 1 

септември, напомнят от ДАЗД. Той се провежда в рамките на 

кампанията на Държавната агенция за закрила на детето 

„2014 – година на правата на детето”, обявена по повод 25-

годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за пра-

вата на детето. Всяко дете на възраст от 5 до 18 години мо-

же да представи в ДАЗД до 3 творби - рисунка, фотография 

или фотоколаж, които изразяват възможните опасности в 

обкръжаващата среда, както и начините да бъдат избегнати. 

Творбите на децата ще бъдат оценявани и класирани от спе-

циална комисия.                                                    Вижте повече 

 

Музейни експонати за хора със зрителни проблеми 

Четирите експозиции на Пловдивския исторически музей ще 

бъдат пригодени за хора със зрителни увреждания. Това ще 

се случи по време тазгодишното издание на Нощта на музе-

ите и галериите, което ще се проведе на 12-и и 13-и септем-

ври. Целта е в масовото културно събитие да могат да се 

включат и хората с увредено зрение. Идеята е на Регионал-

ния исторически музей и Центъра за рехабилитация на сле-

пи хора.                                                                  Вижте повече 

КУЛТУРА 

ИНТЕРВЮ 

тослав Атанасов и председателят на Българския Червен 

кръст Христо Григоров подписаха днес на специална церемо-

ния Генерално споразумение за партньорство. Целта на до-

кумента е координиране на усилията на двете страни при 

разработване на програми и проекти за съвместни действия, 

насочени към извънредни ситуации, природни бедствия, под-

крепа на хора в неравностойно положение и други. Като част 

от споразумението, Кока-Кола ХБК България ще осигурява 

топъл обяд за 50 деца в неравностойно положение от Со-

фийска област през учебната 2014/2015 година.  

Вижте повече 

Йордан Христосков: Пенсионната реформа е като садене-

то на орех 

Служебният вицепремиер и министър на труда и социална-

та политика представя своето виждане по пенсионната 

реформа, което е един от основните приоритети на рабо-

та на МТСП в рамките на служебния кабинет. Други ключо-

ви въпроси, които той коментира, са размера на осигури-

телните вноски за първия и втория стълб на пенсионната 

система; варианта държавните служители и работещите 

в специалните ведомства да плащат лични осигурителни 

вноски; условията за пенсиониране; възможностите за по-

добряване на събираемостта. 

Асен Ангелов: От септември работодателите заявяват 

кадри онлайн 

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта 

коментира нивото на безработицата до момента, споделя 

какви иновации и направления на развитие можем да очак-

ваме от Агенцията до края на годината и какви са причини-

те не винаги създадените работни места да имат устой-

чивост. Засягат се също и проблемите на субсидираната 

заетост и заетостта на бежанците у нас. 

http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/895-2014-08-22-09-40-07
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/915-2014-08-22-12-42-41
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/916-2014-08-22-13-09-07
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/894-2014-08-22-09-31-54
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/894-2014-08-22-09-31-54
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/909-2014-08-22-12-19-16
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/909-2014-08-22-12-19-16
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Изследване за влиянието на минималния осигурителен до-

ход върху заетостта  

Национална пътна карта за научна инфраструктура 

Актуализиран списък на унифицираните наименования на 

административните услуги 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

16 септември - Хасково, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

17 септември - Кърджали, Регионален форум на доставчи-

ците на социални услуги 

18 септември - Смолян, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

30 септември - Перник, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

 

Регионалните форуми се организират от Национален али-

анс за социална отговорност със съдействието на общинс-

ката администрация в съответния град. НАСО традицион-

но ще представи възможностите за партньорство между 

националните, местните власти и неправителствения сек-

тор, както и механизмите за партньорство на международ-

но ниво чрез Европейска асоциация на доставчиците на со-

циални услуги, чийто представител за България е НАСО. 

 

1 октомври - София, Национална среща "Европейски се-

местър" 

В срещата ще участват национално представителни орга-

низации, неправителствени организации, доставчици на 

услуги, хора с увреждания, представителни на местните и 

регионалните власти, доставчици на услуги и експерти от 

социалния сектор, както и работодатели от обичайния па-

зар на труда. Срещата е своеобразно продължение и след-

ваща стъпка в изпълнение на стратегията за включване на 

неправителствения сектор в механизма на Европейския 

семестър. Европейска асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания и Национален алианс за социална отго-

ворност вече проведоха обучение по темата в началото на 

месец юни 2014 г. във Варна.  

ПРЕДСТОЯЩО 

25 – 31 август – Варна, Изложба „Варна Лято 2014“, Вижън 

Арт 

28 август – Раковски, Обща трудова борса, Агенция по зае-

тостта 

1 септември – Варна, Форум КЛЮЧ-Варна innowave 

10 септември – София, Интер Експо Център, Форум 

„Кариера в България. Защо не?“ 

ДОКУМЕНТИ 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Rezume_MTSP-MOD.pdf
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Rezume_MTSP-MOD.pdf
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=919
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/SUNAU_SSAO-2014_1808.xls
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/SUNAU_SSAO-2014_1808.xls
http://bit.ly/1pHasZK
http://bit.ly/1pHasZK
http://bit.ly/1B2aj9i
http://bit.ly/1B2aj9i
http://bit.ly/1kQgFUG
http://bit.ly/1kQgFUG
http://naso.bg/index.php/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/180-11-09-2014.html
http://naso.bg/index.php/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/180-11-09-2014.html
http://bit.ly/1u9fwHE
http://bit.ly/1u9fwHE
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/889-varna
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/889-varna
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://forum-klyuch.info/upcoming/
http://www.tuk-tam.bg/kariera-v-bulgaria-2014/#more-3256
http://www.tuk-tam.bg/kariera-v-bulgaria-2014/#more-3256
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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.) 

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.) 

Процедура за набиране на проектни предложения по Нацио-

нална програма за младежта /2011 -2015/ (19 септември 2014 

г.) 

Дарителска програма за опазване на природното и културно 

наследство „Мото-Пфое“ (27 октомври 2014 г.) 

„Еразъм+“: Изграждане на капацитет в сферата на младежта 

(2 септември 2014 г.) 

„Еразъм+“: Подкрепа на реформи в Европейското пространс-

тво за висше образование (30 септември 2014 г.) 

„Еразъм+“: Европейска политика за експериментиране (2 ок-

томври 2014 г.) 

Програма "Тандем", European Cultural Foundation (15 септемв-

ри 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/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
http://bit.ly/1pid55j
http://bit.ly/1pid55j
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/1mvGzI8
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/1q1VrPD
http://bit.ly/YGTcuS

