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НОВИНИ ОТ НАСО 

НАСО даде становище по Доклад за Европейския семес-

тър 

Като част от проактивната работа на Национален алианс за 

социална отговорност за включване на НПО сектора в меха-

низма на Европейския семестър, бе осъществена работна 

среща с представител на Европейска антибедност мрежа-

България (EAPN-България). EAPN-България също разработ-

ват темата от гледна точка на формиране на политиките за 

Семестъра и са координатор на Национален алианс за де-

мократичен, социален и устойчив европейски семестър - пи-

лотна инициатива в рамките на общоевропейския Семестър 

Алианс, от който EASPD също е част.                 Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Заседание на Националния съвет за насърчаване на зае-

тостта 

Въвеждането на безсрочна регистрация за извършване на 

посредническа дейност по наемане на работа предвижда 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условия-

та и реда за извършване на посредническа дейност по наема-

не на работа. Документът бе обсъден на 26 август 2014 г. в 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1u8uq0q
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МТСП от членовете на Националния съвет за насърчаване 

на заетостта. Съветът е консултативен орган към министъ-

ра на труда и социалната политика за тристранно сътрудни-

чество при разработването на политиката по заетостта. 

Предвижда се отмяната на регистрацията на посредничес-

ките договори и отмяна на таксата от 120 лв. , събирана за 

регистрация на посреднически договор с чужд работодател. 

Очаква се да се намалят регулаторната тежест и админист-

ративните разходи за бизнеса.                           Вижте повече 

Служебни министри заговориха за вдигане на осигуров-

ките 

Служебните министри на труда и на здравеопазването заго-

вориха по едно и също време за увеличаване на осигуров-

ките. Мотивите на здравния министър Мирослав Ненков и 

на вицепремиера по социална политика Йордан Христосков 

са, че с по-високите вноски ще се реши проблемът с хронич-

ния дефицит в двата сектора. Докато Ненков обаче все пак 

говори и за по-строг контрол на разходите на здравната ка-

са, то Христосков не споменава нищо за реформи в пробой-

ните в пенсионната система - ранното пенсиониране и инва-

лидните пенсии. Напомняме Ви, че служебният кабинет ня-

ма реални правомощия за промяна на осигурителната сис-

тема.                                                                      Вижте повече 

Христосков: 400 лв. минимална заплата няма да навре-

ди на бизнеса 

400 лв. минимална работна заплата няма да навреди на 

бизнеса и няма да доведе до сътресения в заетостта, смята 

служебният вицепремиер и министър на труда Йордан 

Христосков. В тригодишната бюджетна прогноза на страна-

та е заложено, че догодина минималното възнаграждение 

трябва да се увеличи с 40 лв. - на 380 лв., а през 2016 г. да 

стигне 420 лв. Хростосков обаче е привърженик на по-рязко 

увеличение, защото "България е на опашката по минимални 

гарантирани доходи в Европа". Той е категоричен, че ръстът 

на минималната заплата няма да има негативно влияние на 

пазара на труда и няма да доведе до увеличаване на безра-

ботицата, както твърдят работодателски организации.  

Вижте повече 

Предлага се създаването на национален координационен 

център за развитието на политики за възрастни хора 

Създаването на национален координационен център за разви-

тието на политики за възрастни хора предлагат пенсионерски 

организации. Те се срещнаха в МТСП с вицепремиера и ми-

нистър на труда и социалната политика Йордан Христосков на 

27 август 2014 г. Идеята бе предложена от Сребрин Илиев, 

председател на Конфедерацията на организациите на пенсио-

нерите и възрастните хора в България. В координационното 

звено да участват представители на отговорните ведомства, 

осъществяващи политики в социалната сфера и здравеопаз-

ването, искат още пенсионерите. Според тях в националния 

координационен център трябва да участват и представители 

на общинските структури, тъй като общините отговарят за 

предоставянето на голяма част от социалните услуги.  

Вижте повече 

Продължава договарянето на минималните осигурителни 

доходи по икономически дейности 

И през тази седмица продължава процесът по договаряне на 

минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически 

дейности между синдикалните и работодателските организа-

ции, информират от Министерство на труда и социалната по-

литика. Това е общото мнение на участниците в заседание на 

работната група по определяне на МОД, което се проведе на 

27 август 2014 г. „МТСП ще окаже съдействие на всички заин-

тересовани организации в процеса по договаряне на МОД“, 

увери заместник-министърът на труда и социалната политика 

Румяна Георгиева. Тя апелира към активно участие на страни-

те по споразуменията, за да се подпишат договори във въз-

можно най-голям брой икономически дейности.  

Вижте повече 

 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/920-2014-08-29-12-47-11
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/929-2014-08-29-14-23-00
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/930-400
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/921-2014-08-29-12-51-12
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/923-2014-08-29-12-55-19
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Минка Владимирова: Безработицата сред хората с увреж-

дания е 90% 

Безработицата сред хората с увреждания е 90 %. Това каза 

за Агенция „Фокус” Минка Владимирова, директор на Дирек-

ция „Социални дейности” към Столична община. „На пазара 

на труда хората с увреждания трябва да имат квалификация, 

за да може и работодателят да бъде мотивиран да ги наеме. 

Знаете, че безработицата в София е най-ниска за страната и 

тази тенденция вече дълги години е такава, но все още е 

проблем хората с увреждания да се реализират успешно на 

пазара на труда в столицата”, допълни Владимирова. По ду-

мите й намирането на работа зависи и от това какво искат да 

постигнат повече от живота хората с увреждания.  

Вижте повече 

България е 24-та в ЕС по усвояване на европейски пари 

България трайно се представя зле в усвояването на евро-

пейските средства. По разплатени пари страната ни е едва 

на 24-то място от 28-те членки на Европейския съюз. Това 

сочи статистика за програмния период 2007-2013 г., предста-

вена вчера от вицепремиера по еврофондовете Илияна Ца-

нова. По този показател сме равни с Италия, а след нас оста-

ват само Словакия, Румъния и Хърватска. Данните са притес-

нителни, тъй като близо 3/4 от публичните инвестиции в Бъл-

гария идват именно от европейските фондове. Делът на тези 

пари е 72%, останалото са бюджетни средства. Така, при 

намалелите и частни, и държавни инвестиции, вместо да бъ-

де безупречна в спазването на процедурите, България не 

може да усвои полагаемите й се еврофондове.  Вижте повече 

1592 хора с увреждания - включени в обучения и заетост 

през 2013 г. 

В Национална програма за заетост и обучение на хора с ув-

реждания през 2013 г. са били включени 1592 души. Това 

стана ясно от презентацията на експерта от МТСП Лилия 

Кирчева-Арсова. Тя представи политиките на министерство-

то за интеграцията на хората с увреждания по време на меж-

дународната конференция „Трансформиращите се общества 

– предизвикателство за социалната работа в Европа“. Фору-

мът се организира от Факултета по педагогика към СУ „Св. 

Климент Охридски“. „През изминалата година 4495 души са 

били включени като лични асистенти на хора с увреждания 

по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, 

съобщи Арсова. За същия период по програмата 3504 души 

са получили грижи в семейна среда.                   Вижте повече 

Родители на първокласници вече получиха близо 5 ми-

лиона лева 

До момента са подадени 33 496 молби за отпускане на ед-

нократна целева помощ за деца, записани в първи клас за 

учебната 2014/2015 г. по реда на Закона за семейни помощи 

за деца, информират от Агенция за социално подпомагане. 

Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за 

отпускане на помощта са 28 252 , които се отнасят за 28 715 

деца. Отказите са 166, в процес на обработка са 5078 молби. 

Същевременно 19 605 семейства вече получиха помощта, 

като тя се отнася за 19 963 деца. Общата отпусната сума 

възлиза на 4 990 750 лева.                                   Вижте повече 

Подадени са близо 190 000 молби за целева помощ за 

отопление 

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопле-

ние от началото на кампанията на 1 юли до 29 август т.г. са 

189 881, съобщава Агенция за социално подпомагане. Изда-

дени са 115 362 заповеди за отпускане на помощта, отказите 

са 13 053. АСП напомня, че крайният срок за подаване на 

молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 

2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задъл-

жително се заявява видът на ползваното отопление - топлое-

нергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При 

отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за 

справка актуален клиентски/абонатен номер.     Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/936-90
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/943-24
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/919-1592-2013
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/924-5
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/925-190-000
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Израелски компании искат да стоят домове за възрастни 

хора у нас 

Израелски инвеститори искат да строят домове за възрастни 

хора и хосписи в България. Това стана ясно на среща между 

вицепремиера и министър на труда и социалната политика 

Йордан Христосков и посланика на Израел у нас Шаул Ками-

са Раз. Посланикът вече е провел срещи с кметове за проуч-

ване на възможностите за развитието на социалната услуга. 

Вицепремиерът Христосков приветства това намерение. По 

неговите думи израелските инвеститори могат да ползват 

инфраструктурни облекчения, както и да ползват общински 

терени.                                                                    Вижте повече 

Заместник-министър Спаска Петрова и председателят на 

ДАЗД Ева Жечева посетиха ЦНСТ в Пловдив и Асеновг-

рад 

Заместник-министърът на труда и социалната политика 

Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за 

закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева проучиха потребнос-

тите при предоставянето на социални услуги в област Плов-

див. На 28 август 2014 г. те посетиха центрове за настанява-

не от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания в Пловдив и 

Асеновград и разговаряха с Петър Зехтински - заместник-

кмет на Пловдив в направление спорт, младежки дейности и 

социална политика, както и с екипите на териториалните 

структури на Агенцията за социално подпомагане и ДАЗД в 

Пловдив. „Качествената грижа е водеща при предоставянето 

на социални услуги за деца. Нашата отговорност е особено 

голяма, когато става дума за деца с увреждания”, подчерта 

заместник-министър Спаска Петрова.                 Вижте повече 

Оценяват социалните услуги в област Русе 

Звеното за мониторинг и оценка на социалните услуги в об-

ласт Русе организира „Дни на отворените врати” през месе-

ците септември и октомври 2014 г., съобщиха от областната 

управа. В него членуват представители на различни институ-

ции, неправителствени организации и доставчици на социал-

ни услуги. По график ще бъдат посетени общо 45 обекта. Екс-

перти от Регионалната дирекция „Социално подпомагане”, 

Областната дирекция по безопасност на храните, на съответ-

ните общини и на областната администрация ще прегледат на 

място състоянието на сградния фонд, в който се предоставят 

съответните услуги и ще обсъдят трудностите и предизвика-

телствата в процеса на изпълнение на специфичните дейнос-

ти.                                                                              Вижте повече 

Над 20 младежи и деца са изведени от домове в община 

Стара Загора 

Само през месеци юли от социални домове в община Стара 

Загора са изведени общо 21 младежи и деца, съобщи Петя 

Чакърова, директор на дирекция „Социално подпомагане” в 

Стара Загора. По проект „Детство за всички” осем младежи са 

изведени от специализираните институции в общината. Седем 

от тях са от дома за деца и младежи с умствена изостаналост 

в село Петрово и един от дома в село Сладък кладенец. Те са 

настанени в центрове за настаняване от семеен тип в Хаско-

во, Димитровград, Елхово, Червен бряг, Стамболийски и Кър-

джали.                                                                       Вижте повече 

 

Обучение на ЦНСТ в Благоевград 

Стартира обучението на част от социалните работници и спе-

циалисти, които ще обгрижват децата в неравностойно поло-

жение в новоизградените центрове за настаняване от семеен 

тип в Благоевград. Обучението е тридневно и ще се проведе 

на два етапа. Менторите са представители на Гражданско 

дружество „Заедно за децата”, определено от Държавната 

агенция за закрила на детето. През септември обучителния 

курс ще премине и останалата част от персонала. Услугата е 

финансирана изцяло от ОП „Развитие на човешките ресурси” 

по проект „Предоставяне на нови социални услуги в общност-

та”.                                                                             Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/918-2014-08-29-12-42-54
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/922-2014-08-29-12-53-01
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/926-2014-08-29-14-12-52
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/927-20
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/932-2014-08-29-19-02-35
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Бургас ще обучава асистенти 

Обучение на граждани, които да оказват грижи в домашна 

среда на пациенти с онкологични заболявания ще бъде про-

ведено през септември в Бургас. Всеки желаещ може да се 

включи в него, като по този начин след края на курса може да 

се превърне в асистент на онкоболните. Обучението на асис-

тенти за грижа и подкрепа в домашна среда на пациенти с 

онкологични заболявания е организирано и ще бъде прове-

дено в „Пациентски информационен център" -Бургас , от екс-

перти на Сдружение „Онкоболни и приятели”. Всички знаем, 

че когато член на семейството е с тежко онкологично заболя-

ване (с временни затруднения във функционирането или па-

циенти в терминална фаза)се нуждае от постоянно внимание 

и съответно възниква потребност някой да полага тези грижи.  

Вижте повече 

Програма "Младежки дейности" финансира 5 проекта в 

Габрово 

10 проектни предложения са подадени тази година по програ-

мата за Младежки дейности на Община Габрово, 7 от тях са 

класирани, а 5 получават финансиране. Това са: Национална 

Априловска гимназия с проект "Творческо пространство - ри-

туал и традиция", който е по приоритет "Неформално образо-

вание", Читалище "Зора 1929 г.", с проект "Доброволчеството 

- среща на поколенията", по приоритет "Доброволчество в 

действие", "Европейски център за иновации, образование, 

наука и култура" с проект "Игра Червен кръст" по приоритет 

"Неформално образование", СНЦ "Център за социални идеи" 

с проект "Бъди активен" по приоритети "Неформално образо-

вание" и "Доброволчество в действие", Читалище "Христо 

Смирненски 1949" с проект "В търсене на истината" по прио-

ритет "Неформално образование".                       Вижте повече 

Център за обществена подкрепа се открива в Каварна 

От септември 2014 г. в Каварна ще заработи Център за об-

ществена подкрепа. Услугата се разкрива след подписан 10-

годишен договор между Община Каварна и „СОНИК СТАРТ” 

ООД, на която е делегирано управлението му. Капацитетът на 

Центъра ще бъде 25 места, посочват от общинската админис-

трация. Доставчикът на социалната услуга е стопанска орга-

низация, фокусирана в областта на социалното предприема-

чество, консултирането, предоставянето на услуги и подкре-

па, както на територията на страната, така и в международни 

партньорства. Организацията има разработен координацио-

нен механизъм за привличане и мотивиране на доброволци, 

които от една страна да подпомагат работата на центъра, а от 

друга - да намират пространство за изява на собствени талан-

ти и идеи, подкрепа и сътрудничество.                 Вижте повече 

Хора с увреждания ще летят безплатно с парапланер 

За първи път 68 души в неравностойно положение ще сбъд-

нат мечтата си да полетят с парапланер над Сопот. Това ще 

стане в рамките на социалната кампания „Лети повече“, съоб-

щи за Дарик координаторът на проекта Виктория Атанасова. 

Кампанията е насочена към младежи от социални домове, 

хора с физически увреждания, проблеми със слуха и зрение-

то, бежанци, наркозависими на лечение, както и самотни и 

многодетни майки. Полетите се осъществяват в тандем с опи-

тен инструктор, така че дори хора на инвалидни колички могат 

да участват.                                                              Вижте повече 

 

"Училище за работа" ще подготвя младежи за пазара на 

труда 

Специалисти в различни професионални области ще обуча-

ват младежи, които са на път да напуснат социалните инсти-

туции в страната, в рамките на програмата "Училище за рабо-

та". Това разказа Благовеста Пугьова, председател на фонда-

ция „Подарете книга". Най-голям е напливът за готварството, 

обясни тя. "Ще им предложим единия от курсовете да е IT 

курс - базово програмиране за онези, които са по-напреднали. 

Ще започнем да им преподаваме как да си направят сайт нап-

ример, съвсем простички задачи, за да видят резултата. Мо-

тивация с морков - първо им показваме какво е да си програ-

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/933-2014-08-29-19-03-36
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/934-gabrovo6
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/935-2014-08-29-19-17-34
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/937-2014-08-29-19-49-11
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ТЕХНОЛОГИИ 

Шест начина да направите уеб сайта си достъпен 

Интернет не e услуга подходяща за всички, колкото и да не ви 

се вярва. В мрежата има много уеб сайтове, чиито дизайн не 

е достъпен за хората с различни увреждания. Това може да 

изглежда като една малка и незначителна подробност за ня-

кои, но тя всъщност увеличава значително ползваемостта на 

даден уеб сайт, което от своя страна увеличава потенциални-

те му реализации. От чисто търговска гледна точка, сайтове-

те които не са адаптирани към хората с увреждания не се 

посещават от една огромна част потребители. Според офици-

алната статистика, по света има около 1 милиард човека с 

увреждания, а в допълнение към тях има и една друга голяма 

потребителска група – застаряващото население. За хората 

със зрителни увреждания, затруднения в ученето, загуба на 

слуха и други има десетки уникални предизвикателства зад 

всеки URL.                                                               Вижте повече 

мист, а тези, които проявят интерес, започваме да ги обуча-

ваме сериозно. Всъщност това се случва и с останалите кур-

сове”, допълни Пугьова.                                        Вижте повече 

Кюстендил търси доставчик за ЦСРИ за хора с уврежда-

ния 

Община Кюстендил обяви конкурс за възлагане на управле-

ние на социална услуга "Център за социална рехабилитация 

и интеграция за лица с увреждания". В конкурса могат да 

участват български физически лица, регистрирани по Търгов-

ския закон, и юридически лица. Кандидатите трябва да са 

вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане 

за предоставяне на социални услуги на възрастни. Целевата 

група са 25 потребители с увреждания, над 18 години.  

Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Илияна Цанова: Първо ще тръгнат парите за безработни 

Ще успее ли служебният кабинет да се справи с най-

важната задача - да отпуши европарите? Колко пари ще 

загуби България от Брюксел и ще има ли фалирали общини 

и фирми заради забавените европроекти? Тежката задача 

да намери отговори на тези въпроси има вицепремиерът и 

министър на еврофондовете Илияна Цанова. 

 

Акад. Дамянов: №1 сме по пилеене на пари за здраве 

"Стандарт" и БАН започват четири SOS дебата по ключо-

ви за страната ни въпроси преди вота на 5 октомври. Една 

от темите за дискусия ще бъде здравеопазването. Неин 

модератор ще бъде зам.-председателят на БАН акад. Да-

мян Дамянов. В интервюто той посочва какви са най-

наболелите проблеми в здравеопазването и от каква ре-

форма имаме нужда. 

КУЛТУРА 

Музикален фестивал за хора в неравностойно положение 

в Поморие 

Талантливи хора с увреждания от цялата страна се събират 

в Поморие от 29 до 31 август 2014 г. В морското градче се 

провежда Музикален фестивал за хора в неравностойно по-

ложение. У нас хората с увреждания са над 260 000 души. От 

тях над 90 на сто са младежи или в трудоспособна възраст. 

Каквито и заложби да притежават, повечето от тях няма къде 

и как да ги покажат. Този фестивал в края на лятото е прек-

расна възможност за това.                                    Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/tehnologii/12-tehnologii/938-2014-08-29-19-52-14
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/939-2014-08-29-19-55-02
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/940-2014-08-29-20-12-08
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/942-2014-08-29-20-40-28
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/941-1
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/931-2014-08-29-14-34-02
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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 

2 септември – Белоградчик, Информационна среща на те-

ма “Добри практики” в управлението на местни стратегии за 

развитие с европейски средства и координация между об-

щата селскостопанска политика и СКФ до 2020 г. 

Ихтиман, Пещера, Обща трудова борса, Агенция по 

заетостта 

3 септември – Дулово, Обща трудова борса, Агенция по 

заетостта 

4 септември – Долна Митрополия, Обща трудова борса, 

Агенция по заетостта 

5 септември – Свиленград, Обща трудова борса, Агенция 

по заетостта 

8 септември – Смолян, Обща трудова борса, Агенция по 

заетостта 

9 септември – Стара Загора, Обща трудова борса, Агенция 

по заетостта 

10 септември – София, Форум „Кариера в България. Защо 

не?“ 

Казанлък, Видин, София, Своге, Сандански, Обща 

трудова борса, Агенция по заетостта 

Велико Търново, Специализирана трудова борса за 

младежи, Агенция по заетостта 

11 септември - Ловеч, Раднево, Сливница, Разлог, Обща 

трудова борса, Агенция по заетостта 

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://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/09/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/09/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/09/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/09/02
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http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-septemvri-1045/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-septemvri-1045/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-septemvri-1045/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-septemvri-1045/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-septemvri-1045/
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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: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 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.) 

ДОКУМЕНТИ 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014

-2020 (работен вариант) 

Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица 

"Упражнение" по гражданско участие (анализ на правната 

рамка и практиките за включване на НПО в институционални 

форми на гражданско участие), БЦНП 

Индекс за устойчивост на неправителствените организации 

(НПО) в България за 2013 г., БЦНП 

Актуализирани указания за прилагането на чл. 9, ал. 2 от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условия-

та и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефи-

циенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и ри-

барство, Финансовия механизъм на Европейското икономи-

ческо пространство и Норвежкия финансов механизъм, обн. 

ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 27.05.2014 г. 
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