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КАЛЕНДАР 

23 август - Международен ден в памет на жертвите 

на робството и неговата забрана 

Европейски ден за възпоменание на жертвите 

на сталинизма и нацизма 

26 август - Св. мчци Адриан и Наталия, имен ден: 

Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Ната-

ша 

28 август - Успение на Дева Мария 

Ден на туризма 

Ден на 13-те поименни безсмъртни българи -  

Цар Борис Трети – Обединител, Хан Аспарух, 

Княз Борис – Покръстител, Цар Симеон – 

Просветител, Св. Климент Охридски – Азбуч-

ник, Св. Йоан Рилски – Покровител, Св. Патри-

арх Евтимий – Мистик и Войн, Отец Паисий – 

Будител, Васил Левски – Икона на българската 

свобода, Баба Тонка – Майка на безстрашието, 

Княз Александър Батенберг – Съединител, 

Пенчо Славейков - Прозрението на българския 

гений, Ванче Михайлов – Войн на оскърбените 

българи.  
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 Българското председателство на ЕС ще стру-

ва около 150 млн. лв. 

 4000 чиновници ще преминат на курсове за 

придобиване на нови умения 

 Следващата голяма цел на Юнкер: Социална 

Европа 

 Започват консултации за финансови посред-

ници за микрокретиране по ОП РЧР 

 Утвърден е Държавният стандарт за институ-

циите в предучилищното и училищното обра-

зование 

 Готов е проектът на Стандарта за приобщава-

що образование 

 Институции подадоха над 100 проекта за дос-

тъпна среда и детски занимални по „Красива 

България“ 

 Научноизследователски институт се открива 

към Медицински университет - Плевен 

 Пет общини получават държавни имоти за 

реализиране на социални и инфраструктурни 

проекти 

 Министър Русинова ще подпише споразуме-

нието между България и Квебек в сферата на 

социалната сигурност 

 Одобрени са до 27,212 млн. лв. допълнителни 

трансфери за реализиране на значими общин-

ски проекти 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 Населението на Източна Европа намалява най

-бързо в света 

 Домакинствата са харчели по-малко за храна 

и повече за здраве през второто тримесечие 

 България има по-добри перспективи за разви-

тие от Унгария, Хърватия, Кипър, Турция, Мек-

сико и Гърция 

 Шофьорите на автобуси масово не съдейст-

ват на трудноподвижни пътници 

 Средната заплата в добивната промишленост 

е с 50% по-висока от средното възнагражде-

ние за страната 

 И през юли безработните продължават да 

намаляват 

 101 настанявания на деца през юли, общо 

1765 са в приемни семейства 

 Деца пишат за деца в списание "Щъркел" 

 Военноморското училище във Варна отвори 

врати за деца от социални услуги 

 Американски доброволци посетиха защитени-

те жилища в Русе 

 30 деца станаха плувци по програмата за без-

платно обучение на Община Бургас 

 "Независим живот" отвори нови работни мес-

та в Банско 

 3 места за социални работници са обявени в 

териториалното Бюро по труда в Разград 

 Още един социален проект на Община Ямбол 

 Допълнителни лични асистенти в Сливен 

 Фитнес на открито за хора с увреждания нап-

равиха в Борово 

 Доброволци от Франция и Испания работят в 

социални центрове в Казанлък по проект 

„Приятелство в кутия“ 

 Подкрепа за професионално и личностно 

ориентиране на ученици в Ситово 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на Наредба за детските и ученически-

те туристически пътувания с обща цена, ини-

циирана от детските градини, училищата или 

Центровете за подкрепа на личностното раз-

витие 

 Проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на Стратегия за развитието на фи-

нансовото управление и контрол и вътреш-

ния одит в публичния сектор в Република 

България за периода 2016-2020 г. 

 Проект на Постановление за допълнение на 

Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията, приета с 

Постановление № 129 на Министерския съвет 

от 2012 г. 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение на Постановление № 21 

от 5 февруари 2015 г. за създаване на Нацио-

нален съвет по миграция и интеграция (Обн. 

ДВ. бр. 12 от 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 50 от 

2015 г.) 

 ПРОЕКТ на НАРЕДБА за приобщаващото об-

разование 

 Проект на Правилник за създаването, уст-

ройството и дейността на обществените съ-

вети към детските градини и училищата 
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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. 

ИНТЕРВЮ 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК  

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

 

Мария Чергарова, представител на НАСО за Па-

зарджик, която на 26 август празнува рожден ден. 

Спаска Михайлова, Сдружение "Нов път", която на 

27 август празнува рожден ден. 

Силвия Димова, управител на Дневен център за 

деца с увреждания към КСУДС-Ямбол, която на  

28 август празнува рожден ден. 

КУЛТУРА 

 Изложба на входа на Морската градина във 

Варна показва „слънчевите” деца 

 Нов център за изкуства и занаяти и традиции 

в Созопол 

Марионела Стоянова, "Социален цен-

тър": Нашата цел е да постигнем соци-

ална интеграция на хората с уврежда-

ния, за да живеят по-пълноценен живот 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  

 Ден на децата в „Мини Марица-изток” 

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „РЧР“ 

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 

„Активно включване“ 

Процедурата има за цел: 

- Разширяване на възможностите за подобряване качест-

вото на живот на хората с увреждания и техните семейст-

ва и повишаване на мотивацията им за независим и са-

мостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните 

възможности на тези лица за заетост и интеграция на па-

зара на труда; 

- Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие 

и насърчаване участието на пазара на труда и възстано-

вяване на трудовата активност на семейства с деца, 

включително с увреждания/; 

Краен срок за представяне на проектни предложения е 

31.10.2016 г. 17:30 часа. 
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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" 
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@NASO_BG 
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