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8 септември - Ден на международна солидарност на 

журналистите 

Световен ден на първата помощ 

 Международен ден на грамотността  

Рождество на Пресвета Богородица (Малка 

Богородица) 

Празник на градовете Берковица, Полски Тръм-

беш, Симитли и Хасково  

10 септември - Световен ден за предотвратяване 

на самоубийствата 

13 септември - Ден на програмиста 

14 септември - Въздвижение на Светия и Животво-

рящ Кръст Господен (Кръстовден)  

Празник на град Силистра 
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

АСП ще управлява новата оперативна програма за подпо-

магане на най-нуждаещите се лица 

Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ 

орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.“. Прог-

рамата ще подкрепя разпределението на храни и други ос-

новни материални помощи за най-нуждаещите се лица, като 

целта е да се намали социалното изключване на най-бедните. 

Промяна на Управляващия орган става с изменение и допъл-

нение Решение на Министерския съвет от 2013г., с което се 

определят органи, отговорни за управлението, контрола, ко-

ординацията и одита на европейските структурни и инвести-

ционни фондове и други инструменти и инициативи на Евро-

пейския съюз през периода 2014-2020 г.              Вижте повече 

МТСП и УНИЦЕФ - партньори в намаляването на детската 

бедност и реформата на системата за младежко правосъ-

дие 

Министерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ 

са партньори в намаляването на детската бедност и рефор-

мата на системата за детско и младежко правосъдие. Това 

стана ясно  на среща между вицепремиера и министър на 

труда и социалната политика Йордан Христосков и предста-

вителя на УНИЦЕФ за България Таня Радочай, която се про-

веде на 2 септември 2014 г. УНИЦЕФ са предоставили на 

екипa на МТСП в предходното правителството независим 
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преглед на процеса по деинституционализация. Таня Ра-

дочай информира, че организацията е препоръчала проме-

ни в плана за действие за извеждане на децата от социал-

ните институции от стар тип. На база на тези препоръки и на 

предстоящия мониторингов доклад за деинституционализа-

цията през последната една година, през този месец ще 

има яснота за конкретни промени в плана.        Вижте повече 

ДАЗД издаде сборник за работа с деца с увреждания от 

специализираните институции 

Сборник с текстове за работа с деца от специализирани 

институции и техните родители „Връзки, раздели, срещи“ бе 

представен от съставителя му психоаналитикът Весела Ба-

нова и д-р Любомир Жупунов – педиатър, по време на семи-

нар с участници в процеса на деинституционализация на 

деца в Банско, организиран в рамките на изпълнявания от 

Държавната агенция за закрила на детето проект 

„Подкрепа”. В срещата участваха зам.-министърът на труда 

и социалната политика г-жа Спаска Петрова и председате-

лят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Наръчникът дава отговор на 

въпросите как се работи с деца с увреждания, как трябва да 

се отглеждат те в семейна среда, кои са най-подходящите 

услуги за тях и техните родители и близки.       Вижте повече 

 

Вицепремиерът Христосков ще ръководи Националния 

съвет за сътрудничество по етническите и интеграцион-

ните въпроси 

Правителството определи вицепремиера и министър на 

труда и социалната политика Йордан Христосков за предсе-

дател на Националния съвет за сътрудничество по етничес-

ките и интеграционните въпроси към Министерския съвет. 

НССЕИВ е координиращ и консултативен орган, който под-

помага правителството в разработването и провеждането 

на държавната политика по етническите и интеграционните 

въпроси на основата на сътрудничество между държавните 

органи и сдруженията на български граждани, принадлежа-

щи към етнически малцинства, и други юридически лица с 

нестопанска цел, които работят в областта на междуетничес-

ките отношения и защитата на правата на човека.  

Вижте повече 

Административно облекчение на частно-правните бене-

фициенти по оперативни програми 

На заседанието на Министерския съвет от 03.09.2014 г. беше 

прието постановление, което отменя въведеното в чл. 9, ал. 2 

от ПМС № 118 от 2014 г. изискване за оповестяване на пуб-

лично съобщение за ценови предложения - при стойности под 

праговете за провеждане на процедури по постановлението - 

20 000 лв. за доставки и услуги и 60 000 лв. за строителство. 

Промяната се отнася за неправителствените организации, 

фирми и браншови организации. Изменението на норматив-

ния акт ще доведе до намаляване на административната те-

жест при избора на изпълнител от частно-правните субекти, 

бенефициенти по проекти съ-финансирани със средства от 

ЕС.                                                                             Вижте повече 

166 млн. корекции по оперативните програми за държава-

та 

166 млн. лева финансови корекции по оперативните програми, 

предимно заради обществени поръчки, е понесла държава, 

съобщи вицепремиерът по управление на средствата от Евро-

пейския съюз Илияна Цанова по време на кръглата маса 

„Финансови рискове при управление на евросредствата - пър-

вите 7". Събитието се проведe на 2 септември 2014 г. в Ми-

нистерския съвет, като участие в него взеха министърът на 

финансите Румен Порожанов, министърът на транспорта, ин-

формационните технологии и съобщенията Николина Ангел-

кова и кметът на София Йорданка Фандъкова.    Вижте повече 

Над 200 общини са кандидатствали по ОПАК 

„Целта на екипа на Оперативна програма „Административен 

капацитет" (ОПАК) е да изпълни бюджета на 100% с помощта 

на вас - бенефициентите", каза ръководителят на програмата 

Моника Димитрова-Бийчър при откриването на поредното обу-

чение за правилно изпълнение на проекти по ОПАК, предназ-

начено за екипите по новите сключени договори. В обучението 
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участваха близо 70 представители на централната и общинс-

ката администрация. Експерти от екипа на програмата ще ги 

запознаят с правилата за мониторинг, финансово управление 

и възлагане на обществени поръчки, както и с често срещани-

те грешки в процеса на изпълнение на проекти.  

Вижте повече 

Четири експертни групи ще работят за по-добро управле-

ние на финансовия риск по ОП 

Първата тематична кръгла маса „Финансови рискове при уп-

равление на евросредствата - първите 7", която се проведе на 

2 септември 2014 г., по инициатива на вицепремиера Илияна 

Цанова, приключи работата си с решение за сформиране на 

четири експертни групи, които да обобщят и да развият мер-

ките за по-добро управление на финансовия риск и минима-

лизиране на финансовите санкции. Групите ще трябва да док-

ладват резултатите от дейността си след един месец. „По 

този начин всички решения ще бъдат взети с консенсус между 

заинтересованите страни в процеса на управление на евро-

фондовете. Целта ни е да предоставим на следващото прави-

телство план за действие за подобряване на системите за 

управление и контрол с оглед защитаване на националния 

интерес през следващия програмен период", коментира Илия-

на Цанова.                                                                Вижте повече 

Близо 1 500 младежи с шанс за работа в администрацията 

За 1 457 работни места в администрацията могат да канди-

датстват младежи с висше образование и без стаж по специ-

алността от днес до края на септември в бюрата по труда в 

цялата страна. Позициите са заявени от централни ведомст-

ва, областни и общински администрации, които се включват в 

една от най-успешните програми на Агенция по заетостта (АЗ) 

- „Старт на кариерата”. Тя се изпълнява за 13-та поредна го-

дина. Общо 10 323 младежи са участвали в „Старт на карие-

рата” от 2002 до 2013 г., като около 50% от тях са останали на 

работа в публичната администрация или са си намерили ра-

бота при друг работодател вследствие на придобития профе-

сионален опит.                                                         Вижте повече 

Промените в Закона за е-управлението ще са готови за 

обсъждане в ИТ общността до 20 септември 

Експертната група, която работи по промените в Закона за 

електронното управление, се очаква да бъде готова с първи 

вариант на промени в текстовете до 20 септември. По изме-

ненията на закона вече работят представители на Министер-

ството на транспорта, информационните технологии и съоб-

щенията (МТИТС), браншовите и работодателски организа-

ции от сектора (КРИБ, БТПП, БАИТ, БАСКОМ), БАН, универ-

ситети и неправителствени организации. Първите две диску-

сии по проекта вече се състояха. Групата ще заседава поне 

три пъти седмично. Измененията ще бъдат представени на 

професионалната общност от бранша на информационните 

технологии и съобщенията.                                   Вижте повече 

Предстояща сесия на Европейския регионален комитет 

на СЗО 

Правителството одобри позицията и състава на българската 

делегация за участие в 64-ата сесия на Европейския региона-

лен комитет на Световната здравна организация. Форумът 

ще се проведе в периода 15-18 септември в Копенхаген. Ос-

новните теми, които ще бъдат обсъдени на него, са първият 

доклад относно изпълнението на Европейската стратегическа 

рамка „Здраве 2020”, резултатите от проведени срещи на 

високо равнище и министерски конференции през изминала-

та година, проектите на европейска стратегия за детско и 

юношеско здраве и на план за действие за детско и юношес-

ко здраве с фокус върху превенция малтретирането/

насилието спрямо деца, на европейски план за действие 

„Храни и хранене”, на европейски план за действие в област-

та на ваксините. Документите са със срок на действие 2015-

2020 г.                                                                      Вижте повече 

Променят се сроковете за договаряне от НЗОК на меди-

цинските изделия 

Правителството одобри промени в наредбата за условията и 

реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 

30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

52 деца и младежи с увреждания ще получат нов дом до 

края на септември 

52 деца и младежи с увреждания ще бъдат изведени от спе-

циализираните институции и настанени в резидентни услуги 

през месец септември, още 224 деца се подготвят за предава-

не на грижата и преместване в ЦНСТ или защитено жилище. 

Данните бяха представени и обсъдени с участници в процеса 

на деинституционализация на деца на работна среща, прове-

ла се в гр. Банско, организирана в рамките на изпълнявания 

от ДАЗД проект „Подкрепа”. На срещата бяха набелязани мер-

ки за подобряване на координацията между общините, които 

управляват новите услуги, и екипите на институциите, в които 

са децата и младежите. Дискутирани бяха и мерките, които се 

предприемат след промяната на Националната карта на рези-

дентните услуги за деца и младежи с увреждания.  

Вижте повече 

Два нови центъра за деца с увреждания отвориха врати в 

Хасково 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г

-жа Ева Жечева и кметът на Община Хасково Георги Иванов 

откриха два Центъра за настаняване от семеен тип. В тях ве-

че живеят 24 деца и младежи с увреждания от специализира-

ните институции в Луковит, Кърджали, Стара Загора, Хасково, 

с. Видраре, с. Петрово, с. Кермен и с. Сладък кладенец. Тези 

центрове са символ на промяната на обществото ни, на това 

което искаме да дадем на всички деца, на стремежът ни да 

осигурим социални услуги в подкрепа на семействата, за га-

рантиране на необходимата грижа за децата. Благодаря на 

най-важния ни партньор в процеса на деинституционализация 

на децата с увреждания – общините, за това, че припознаха 

своите отговорности и заедно променяме средата, заяви г-жа 

Жечева при откриването на центровете.               Вижте повече 

 

стойността, до която те се заплащат. Това са медицинските 

изделия, заплащани от бюджета на НЗОК и с публични сред-

ства. Основната част от измененията се отнасят до промяна 

на сроковете, в които НЗОК провежда своите процедури по 

Наредбата. Целта е те да бъдат съобразени със сроковете 

по приемането на бюджета на НЗОК за съответната кален-

дарна година.                                                         Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

БВП расте с 1,6% през второто тримесечие 

Брутният вътрешен продукт на страната през второто триме-

сечие на годината е нараснал с 1,6% на годишна база, сочат 

предварителните сезонно изгладени данни на Националния 

статистически институт. Растежът спрямо предходното три-

месечие е 0,5%. За периода април-юни икономиката ни е 

произвела продукт на стойност 19,5 млрд. лв. (близо 10 

млрд. евро) по текущи цени.  БВП на глава от населението 

възлиза на 2 696 лв., 1 379 евро или 1 889 щатски долара 

(при среден валутен курс от 1,42758 долара за лев). Създа-

дената брутна добавена стойност е 16,643 млрд. лв.  

Вижте повече 

Важните дати за предстоящите избори 

Няколко важни дати, с които е полезно да сте наясно преди 

вота на 5 октовмри, можете да видите по-долу, информира 

Централна избирателна комисия. Тя дава и специални указа-

ния за гласуване за хората, които не могат да стигнат по ед-

на или друга причина до избирателните секции. Важна под-

робност за машинното гласуване е, че то няма да се отчита 

като реален резултат, така че хората в експерименталните 

секции ще гласуват два пъти - един път за реално отчитане с 

хартиена бюлетина, и втори път за целите на експеримен-

талното машинно гласуване.                                Вижте повече 
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Откриха четири центъра от семеен тип в Добрич 

Близо 60 деца от социални домове в страната ще бъдат нас-

танени в откритите на 2 септември четири центъра от семеен 

тип в Добрич. "Едноетажните жилищни сгради са изградени с 

инвестиция от 2 678 000 лева по оперативната програма 

"Регионално развитие", съобщи кметът на Добрич Детелина 

Николова. Тя добави, че проектът е част от усилията на об-

щината за изграждане на ефективна социална инфраструкту-

ра, която да даде възможност на децата да растат в среда 

близка до домашната.                                            Вижте повече 

Учители се обучават за първа долекарска помощ на деца 

и ученици 

Правителството актуализира приетата през април 2014 г. 

Национална програма „Квалификация“ поради наличието на 

неизразходвани средства по две от мерките на програмата. 

Част от освободените средства се пренасочват към изпълне-

ние на дейности по програма ЕУРОПРОФ във връзка със 

сключен през 2012 г. меморандум между образователните 

министерства на България и Испания за обучение на учители 

по испански език и литература. Ще бъде проведено пилотно 

обучение на учители на тема „Основен курс за оказване на 

първа долекарска помощ на деца и ученици“.    Вижте повече 

Новите социални жилища във Варна – само за хората от 

Аспарухово 

Предложението на хората от Аспарухово – новите социални 

жилища, които община Варна иска да строи с финансиране 

по ОП „Регионално развитие“ – да бъдат само за жители от 

квартала, е одобрено от Управляващия орган на програмата. 

Това е една значителна крачка в посока осигуряване на дом 

за хора с ниски доходи, коментира Ани Николова, директор 

на дирекция „Европейски и национални проекти“. Тя припом-

ни, че в момента общинският жилищен фонд не отговаря на 

нуждите на варненци, затова усилията на администрацията 

са фокусирани върху търсене на възможности за изграждане 

на съвременни жилища, предлагащи адекватни условия за 

живот и достъпна среда.                                        Вижте повече 

Стартираха услугите по проект „Желани пространства....” 

в Тунджа 

От 13.08.2014 г. в селата Хаджидимитрово, Завой, Веселино-

во и Бояджик стартира услугата „Допълнителна подготовка за 

равен старт в училище”. Дейността е част от предвидените 

интегрирани услуги, планирани за реализация по проект 

„Желани пространства” - комплексен модел на интегриран 

подход за реализирането на ефективни политики за детето и 

семейството в малките населени места от селски тип”, финан-

сиран по Проекта за социално включване чрез заем от Све-

товната банка. През месец септември се очаква да стартират 

и другите комплексни услуги, насочени към деца от 0 до 7 

годишна възраст и техните родители.                   Вижте повече 

Самотна русенка получи съдействие, за да започне рабо-

та 

Председателят на Синдиката на самонаетите и неформални 

работници „Единство” и представител на сдружението на на-

домните работници в България Виолета Златева изказа своя-

та благодарност към работата на общинската дирекция 

„Здравни и социални дейности”. При последното си пътуване 

от София за Русе г-жа Златева поиска среща със заместник-

кмета по хуманитарни дейности Иван Григоров, под чийто 

ресор е въпросната дирекция. На него г-жа Златева благода-

ри за бързата и адекватна реакция по конкретен случай от 

страна на директора на ДЗСД г-жа Мариела Личева и нейния 

екип.                                                                          Вижте повече 

Детските и социалните заведения в Тетевен остават зат-

ворени за неопределено време 

Всички детски градини, ясли и социални заведения в община 

Тетевен остават затворени за неопределено време заради 

липса на фирма-доставчик на хранителни продукти. Инфор-

мацията съобщи за БТА изпълняващият длъжността кмет Де-

сислав Цветанов. Договорът с досегашната фирма е изтекъл 

на 26 август, а обществената поръчка за избор на нова все 

още не е осъществена, тъй като от ДАНС са иззели докумен-

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/965-2014-09-05-16-18-30
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/958-2014-09-05-14-47-23
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/961-2014-09-05-15-13-40
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/964-2014-09-05-15-45-55
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/966-2014-09-05-16-20-38
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КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Сподели усещането - Европейски летни игри 2014 

В периода 13 – 20 септември 2014 година в Антверпен

(Белгия), ще се проведат Европейски летни игри на Спешъл 

Олимпикс. Антверпен ще посрещне над 2000 атлети с инте-

лектуални затруднения от 58 държави от Европа,1000 треньо-

ра, повече от 4000 доброволци и над 300 официални лица, 

хиляди семейства, приятели и журналисти от цял свят. Очак-

ва се около 40 000 зрители да станат свидетели на състеза-

ния в 10 спорта. Чрез спорта, Европейските летни игри '2014 

ще дадат възможност на атлетите, техните семейства и общ-

ности да оценят усилията и отпразнуват постиженията на 

хора с интелектуални затруднения.                      Вижте повече 

 

Конкурс за доброволческа инициатива 2014 

Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с 

доброволци” /НАРД/ обявяват традиционния конкурс за най-

интересни и ефективни доброволчески инициативи в Бълга-

рия през 2014 година. В конкурса са поканени да участват 

всички организации и групи, които през настоящата 2014 го-

дина са реализирали доброволческа инициатива, без значе-

ние на място и време на реализация, цел и начин на органи-

зация, източници на финансиране, брой и възраст на добро-

волците. Всяка добра инициатива заслужава признание!  

Вижте повече 

тацията на кандидатстващите 5 фирми. Цветанов каза още, 

че е поискал да продължи договора с досегашния доставчик 

с 6 месеца, което е позволено от закона.            Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Вицепремиерът Илияна Цанова: 2014 г. ще е нулева за 

европарите 

Заварихме спрени плащания от ЕК по програма “Околна 

среда” и по две оси на “Регионално развитие”, което предс-

тавлява сериозен проблем. Взехме решение да отпушим 

плащанията със средства от бюджета. Това беше ключов 

момент. Строителните фирми бяха спрели работа, ра-

ботниците не получаваха възнаграждения, градовете са 

разкопани. За съжаление натрупаните проблеми в систе-

мата влияят и на обществената нагласа. Хората имат 

усещането, че евросредствата са свързани предимно със 

злоупотреби. А не е така. Влиянието на европрограмите е 

навсякъде. 72% от публичните инвестиции в България са 

от евросредствата.  

 

Люк Зелдерло: Компенсирайте забавянето на опера-

тивните програми с добра подготовка 

Люк Зелдерло е генерален секретар на Европейската асо-

циация на доставчиците на услуги за хора с увреждания - 

EASPD. Той е един от основателите на EASPD и е изклю-

чителен специалист по въпросите на хората с увреждания 

и сектора на социалните услуги. Освен това има значите-

лен опит в координиране и разработка на европейски про-

екти. НАСО е представител на EASPD за България, г-н 

Зелдерло нееднократно е споделял, че „обича България“, 

защото идвайки у нас се зарежда с позитивизъм и вижда 

как социалния сектор може да се развива с бързи темпове в 

положителна посока. В рамките на Деветия национален 

форум тази година, той участва в обсъжданията и води 

специално обучение за неправителствени организации, 

насочено към европейски политики и включване на граждан-

ското общество към механизма на Европейския семестър. 

http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/960-2014
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http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/971-2014
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КУЛТУРА 

Увеличават се субсидираните от държавата щатове в 

музеите, библиотеките и читалищата 

Общо с 220 се увеличават субсидираните щатове за библио-

теките, музеите с регионален характер и читалищата съглас-

но приетите от Министерския съвет стандарти за делегира-

ните от държавата дейности с натурални и стойностни пока-

затели през 2015 г. Увеличението е съответно с 90 бройки за 

музеите, с 30 за библиотеките и със 100 за читалищата. 

Предвидено е увеличение с 4% спрямо 2014 г. на стандарти-

те за специализирани институции за предоставяне на соци-

ални услуги и с 5% на социални услуги, предоставяни в общ-

ността и в специализирани институции.              Вижте повече 

 

Търсят се доброволци за провеждане на избори за лю-

бим автор в Пловдив 

Центърът за работа с доброволци към Сдружение „Писалка и 

перо“ – Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив, част от 

мрежата на Национален алианс за работа с доброволци 

(НАРД), търси доброволци за инициативата ”Младите хора 

на Пловдив избират любим съвременен български автор” в 

периода септември-ноември. НАРД е сред най-новите члено-

ве на Национален алианс за социална отговорност. Основно-

то събитие в рамките на инициативата е провеждането на 

„изборен ден“, в който на различни места в Пловдив минува-

чите ще могат да гласуват за любимия си български автор. 

Предварително ще бъдат разпространени брошури и флаери 

с имената на авторите и заглавия на техни книги.  

Вижте повече 

Конкурс за най-добро есе на пациенти с ревматични за-

болявания 

През август стартира конкурсът за есе „Едгар Стейн“ 2015. 

Той се провежда всяка година от Европейската лига за борба 

с ревматизма (EULAR). Тази година темата е:„Да контролира-

ме живота си: как да работим с лекарите и здравните специа-

листи за постигане на личните си цели”. Конкурсът е насочен 

към хората с ревматични и мускулно-скелетни заболявания. 

За да участват в него, те трябва да опишат личния си опит и 

ролята на лекарите и здравните специалисти за постигането 

на самостоятелен и независим живот. Организацията на па-

циентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) 

- член на Европейската лига за борба с ревматизма е паци-

ентската организация , която е ангажирана да проведе кон-

курса в страната.                                                    Вижте повече 

ДОКУМЕНТИ 

Проект на Отчет за 2013 г. и проект на План за 2014 г. за мо-

ниторинг на изпълнението на Актуализираната Национална 

стратегия за демографско развитие на населението в Репуб-

лика България (2012-2030 г.) 

Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-

2020 (работен вариант) 

http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/959-2014-09-05-14-48-20
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/962-2014-09-05-15-25-49
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/968-2014-09-05-16-23-34
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http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1397
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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 

8 септември – ДАЗД, София, Отваряне на ценовите оферти 

на участниците в обществената поръчка за организиране на 

изнесено обучение за служителите на ДАЗД 

Смолян, Обща трудова борса, Агенция по заетостта 

9 септември – ДАЗД, София, Отваряне на ценовите оферти 

по обществената поръчка за осигуряване на логистика за 

организация и провеждане на събития по Проект 

“Управление на промяната чрез опит и знания” 

Стара Загора, Обща трудова борса, Агенция по зае-

тостта 

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 

13 – 20 септември – Белгия, Антверпен, Европейски летни 

игри 

3 – 6 ноември – Китай, Ченгду, III Генерална асамблея на 

Световната организация на електронните правителства на 

градовете на местните власти „WeGo“, тема „Ангажиране на 

гражданите: открити, споделящи и сътрудничещи си градо-

вете” (регистрация до 30 септември)  

http://bit.ly/1pHasZK
http://bit.ly/1pHasZK
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http://bit.ly/1B2aj9i
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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://sacp.government.bg/novini/2014/09/03/na-8-septemvri-2014-g-she-bdat-otvoreni-cenovite-o/
http://sacp.government.bg/novini/2014/09/03/na-8-septemvri-2014-g-she-bdat-otvoreni-cenovite-o/
http://sacp.government.bg/novini/2014/09/03/na-8-septemvri-2014-g-she-bdat-otvoreni-cenovite-o/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-septemvri-1045/
http://sacp.government.bg/novini/2014/09/03/na-9-septemvri-2014-g-she-bdat-otvoreni-cenovite-o/
http://sacp.government.bg/novini/2014/09/03/na-9-septemvri-2014-g-she-bdat-otvoreni-cenovite-o/
http://sacp.government.bg/novini/2014/09/03/na-9-septemvri-2014-g-she-bdat-otvoreni-cenovite-o/
http://sacp.government.bg/novini/2014/09/03/na-9-septemvri-2014-g-she-bdat-otvoreni-cenovite-o/
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http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-septemvri-1045/
http://karieravbulgaria.com/
http://karieravbulgaria.com/
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/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-septemvri-1045/
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/960-2014
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/960-2014
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
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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.) 

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+“: 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/1gqT9en
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
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/1pid55j
http://bit.ly/1pid55j
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/1q1VrPD
http://bit.ly/YGTcuS

