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НОВИНИ ОТ НАСО 

Среща на работна група по социално договаряне 

На 11 септември 2014 г. Национален алианс за социална 

отговорност участва в среща на работната група по социално 

договаряне към Българския център за нестопанско право и 

Национално сдружение на общините в Р България относно 

социалното договаряне. Работната група изготвя препоръки 

за промяна на правната рамка с цел усъвършенстване на 

модела на социално договаряне. НАСО даде своята оценка 

за разработения документ и направи препоръки за детайли-

зиране на някои ключови моменти, по-специално за ускорено 

въвеждане на стандарти за качество, измерване на качество-

то с оглед цели и резултати, включване на потребителите в 

процеса на оценка на услугите и други, които са в съответст-

вие с най-модерните и съвременни европейски и световни 

практики и в унисон с Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания.                                             Вижте повече 

 

Европейско проучване на пазара на труда в социалния 

сектор 

В началото на 2014 г. Европейска асоциация на доставчици-

те на услуги за хора с увреждания (EASPD) стартира нова 

работна група по развитие на пазара на труда и човешките 

ресурси, чийто основна цел е да промотира високи стандарти 

на познания, умения и разбиране за пазара на труда в соци-

алния сектор в Европа като цяло и в частност, сред членове-

те на EASPD, с оглед предоставяне на качествени услуги. За 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1sBvRpx
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ЕК изрази готовност да действа бързо за възстановява-

не на плащанията по спрените оперативни програми 

Европейската комисия изрази готовност да действа макси-

мално бързо за възстановяване на плащанията по спрените 

оперативни програми. Това стана ясно на среща в Брюксел 

между заместник министър-председателя по управление на 

средствата от ЕС Илияна Цанова и европейския комисар по 

регионалната политика Йоханес Хан. В срещата участва 

министърът на околната среда и водите Светлана Жекова. 

„Първата ни задача е да намерим решение за спрените ни 

програми“, заяви по време на разговора комисар Хан. Като 

„силно окуражително за България“ определи посланието на 

срещата вицепремиерът Илияна Цанова.         Вижте повече 

 

Одобрен е проектът на Оперативна програма по Фонда 

за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

Приет е проектът на Оперативната програма по Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-

2020 г., съобщи на пресконференция след правителствено-

то заседание днес вицепремиерът и министър на труда и 

социалната политика Йордан Христосков. Приемането й от 

Министерския съвет е основа за провеждане на официални 

преговори с Европейската комисия по нея. Програмата се 

съфинансира от Фонда и от националния бюджет. Общият 

бюджет възлиза на 123,312 млн. евро, от които близо 104 

млн. евро се осигуряват от ЕС.                           Вижте повече 

Дефицитът в бюджета на МТСП е 50 млн. лева 

Дефицитът в бюджета на МТСП е 50 млн. лева, каза министър 

Христосков в Пазарджик на 9 септември. „В това число не вли-

зат извънредните плащания към пострадалите от наводнения-

та хора“, подчерта той. Необходими са допълнително 35 млн. 

лв. за изплащането на социални помощи до края на годината. 

„Това се дължи главно на повишаване броя на хората с ув-

реждания и майките-студентки, които получават еднократна 

помощ при раждане в размера на 2880 лв.“, поясни министъ-

рът. Недостигът по мерки за заетост, които МТСП изпълнява, 

е 10 млн. лв. Необходими са 5 млн. лв. за финансиране до 

края на годината на национална програма „Сигурност“ и 5 

млн. за европейската инициатива „Гаранция за младежка зае-

тост“.                                                                         Вижте повече 

Ще бъде разработен Координационен механизъм за рабо-

та с деца-бежанци 

Гарантиране на правата на децата чужденци, търсещи или 

получили международна закрила на територията на Републи-

ка България, и създаването на Координационен механизъм за 

взаимодействие между органите по закрила на национално и 

местно ниво за работа с тези деца, бяха основните теми на 

работна среща, организирана от председателя на Държавната 

агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. В нея участва-

ха г-н Николай Чирпанлиев - председател на Държавната 

агенция за бежанците, Ана Андреева – директор на дирекция 

„Социална дейност и адаптация” в ДАБ, от страна на МВР – 

зам.-директорите на Главна дирекция „Гранична полиция” и 

директори на дирекция „Миграция” - г-н Йотко Андреев и на 

„Граничен контрол” - Милен Пенев, Емил Тодоров – директор, 

и Даниела Кичева – главен експерт, в дирекция „Закрила на 

детето” на Агенцията за социално подпомагане, както и екс-

перти от ДАЗД.                                                         Вижте повече 

Увеличението на пенсиите няма да ограничи енергийните 

помощи 

„Увеличението на пенсиите с 2,7 на сто от 1 юли 2014 г. няма 

да се отрази на правото на хората да получават енергийни 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

да се улесни постигането на тези цели, в момента работната 

група провежда европейско проучване на пазара на труда в 

социалния сектор (EOHR). Проучването е насочено към въп-

росите с подбор на персонал в сектора на уврежданията.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/982-2014-09-12-06-06-03
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/973-2014-09-12-05-06-45
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/975-50
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/977-2014-09-12-05-26-49
http://bit.ly/1sBAxvN
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помощи. Тези, които са получавали такава помощ през мина-

лия отоплителен сезон, ще ги получават и през този, ако ня-

мат промени в другите си доходи“, заяви днес вицепремиерът 

и министър на труда и социалната политика Йордан Христос-

ков в предаването „Здравей, България” на Нова телевизия. 

Размерът на помощта за отопление ще бъде коригиран, ако 

електроенергията поскъпне. „При промяна на цената напри-

мер с 5 процента, месечната помощ ще се повиши от 65,72 

лв. на 69,01 лв. За това ще бъдат необходими още 4 млн. лв. 

от бюджета“, обясни министър Христосков.          Вижте повече 

Нов проект ще повиши ефективността на администрация-

та на АСП 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е бенефициент по 

договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Административен капацитет", съфинансирана от 

ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект 

„Агенцията за социално подпомагане - добре функционираща 

държавна администрация". Общата цел на проекта е свърза-

на с оптимизиране на структурите на АСП за постигане на 

висока ефективност на администрацията и избягване на дуб-

лиращи се функции.                                                Вижте повече 

Модерни адаптирани автобуси тръгват по улиците на Со-

фия 

Тръгнаха първите 20 от общо 126 нови автобуса по различни 

линии на градския транспорт в град София. Доставката на 

новите превозни средства, отговарящи на най-съвременните 

изисквания за екологичност, надеждност и комфорт ще се 

отрази върху увеличаване атрактивността на градския транс-

порт, заедно със свързаните с това ефекти за подобряване на 

жизнения стандарт на гражданите и въздействието върху 

околната среда - намаляване на вредните емисии до 6 пъти. 

Това отбеляза министърът на околната среда и водите Свет-

лана Жекова, която заедно с кмета на Столична община Йор-

данка Фандъкова участваха в представянето на новите транс-

портни средства.                                                      Вижте повече 

Нови работни места по „Подкрепа за заетост” 

До 26 септември 2014 г. бюрата по труда в цялата страна 

започват да приемат заявки за разкриване на работни места 

от работодателите от реалния сектор. Заявките се събират 

във връзка с реализацията на проекта „Подкрепа за заетост” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Целта на схемата „Подкрепа за заетост” е насърчаване на 

работодателите да осигурят заетост на регистрирани безра-

ботни. Приоритетно се включват най-уязвимите сред регист-

рираните безработни - младежи, хора над 50-годишна въз-

раст, продължително безработни и представители на етни-

ческите малцинства.                                              Вижте повече 

Социалните помощи за майки студентки с нови правила 

Нови правила за отпускане на еднократната социална помощ 

за майки студентки подготвя социалното министерство. Идея-

та е сумата от 2880 лв., която получават майките, които след-

ват висше, да се дава на два пъти. Първия транш младите 

жени ще получават след заверка на началния семестър, а 

останалата част след заверка на втория. 

„Подготвяме промяна в условията, тъй като с това право ма-

сово се злоупотребява", обясни служебният министър на тру-

да и социалната политика Йордан Христосков. Сега младите 

жени вземат парите накуп само след като се запишат във 

ВУЗ.                                                                          Вижте повече 

БЧК откри четвъртата си национална кампания по прием-

на грижа 

БЧК стартира четвъртата си национална кампания по прием-

на грижа. Каманията тази година ще обхване 76 общини и 25 

области в страната, каза д-р Славита Джамбазова, заместник

-генерален директор на Българския Червен кръст. „Тази годи-

на се случиха много събития, които подложиха на сериозни 

изпитания способностите ни да обединим усилията си в име-

то на тази благородна кауза”, допълни Джамбазова. Тя обяс-

ни, че тяхното общество се е справило с тази трудна задача 

и благодарение на своите служители са успели да помогнат 

на хората, които са пострадали от наводненията в страната. 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/974-2014-09-12-05-08-28
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/979-2014-09-12-05-29-59
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/980-2014-09-12-05-34-28
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/981-2014-09-12-05-43-25
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/999-2014-09-12-13-32-39
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Общностен център отвори врати във Враца 

Заместник-министър Спаска Петрова откри на 10 септември 

2014 г. общностен център във Враца по проект „СТИМУЛ – 

Социални, трайно интегрирани местни услуги за личността”, 

финансиран по Проекта за социално включване. Той е на 

приблизителна стойност 1 млн. лева, напомни заместник-

министър Петрова. Проектът е насочен към предоставянето 

на интегрирани услуги за децата от 0 до 7 години и техните 

семейства. Заместник-министърът постави акцент върху доб-

рото сътрудничество между МТСП и община Враца. Чрез но-

вооткрития център общината ще осигури на ползвателите 

социални услуги за ранно детско развитие, превенция на рис-

ковете в ранна детска възраст, подобряване на готовността на 

децата за включване в образователната система.  

Вижте повече 

Безплатни прегледи в общинския център за социална ре-

хабилитация във Варна 

Седмица на отворените врати организира Центърът за соци-

ална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно-

По думите й, БЧК няма да забрави децата, които имат нужда 

от подкрепа и в бъдеще те ще успеят да станат отговорни 

личности.                                                                Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Без оптимизъм за пазара на труда до 2028 г. 

Минимален ръст на заетостта при сериозно намаляващо 

население в трудоспособна възраст. Това е дългосрочната 

прогноза на Министерството на труда и социалната политика 

в доклад за периода 2013 - 2028 г. Ведомството е изготвило 

три сценария за развитие – реалистичен, оптимистичен и 

песимистичен, които са базирани на официалните демограф-

ски прогнози на НСИ. Реалистичният предвижда в края на 15

-годишния период броят на заетите да е с едва 24.5 хил. по-

вече спрямо 2013 г., докато икономически активното населе-

ние се е свило с близо 730 хил. души.                 Вижте повече 

Спиране на приема за специалности с ниски резултати 

предвижда стратегия 

Да се прекрати утвърждаването на прием за професионални-

те направления с най-ниски резултати до 2016 г. предвижда 

планът за действие на мерките по актуализираната Страте-

гия за развитие на висшето образование в Република Бълга-

рия за периода 2014-2020 г., която беше публикувана за об-

ществено обсъждане. До 2016 година трябва да се усъвър-

шенства модела за кредитиране на студенти и докторанти, 

както и системата за предоставяне на стипендии. Ще се ра-

боти и за усъвършенстване на рейтинговата система на вис-

шите училища, за да може да се осигури обективна оценка 

на качеството на обучението по отношение на нивото на под-

готовка.                                                                   Вижте повече 

78% от родителите смятат, че училището трябва да въз-

питава и изгражда характер 

78% от родителите на деца от 1 до 7 клас смятат, че учили-

щето трябва да възпитава и изгражда личности, не само да 

дава академични знания, показват резултатите са от нацио-

нално представително проучване, проведено от Глобал Мет-

рикс по поръчка на Център за приобщаващо образование. Изс-

ледването извежда тенденцията, че комуникацията с учители-

те е по-интензивна в началните етапи на образованието и с 

времето отслабва. 80% от родителите на деца между 1 и 4 

клас общуват поне няколко пъти в месеца с учителя, докато 

при родителите с деца между 5 и 7 клас този дял е 50%. Над 

70% от родителите общуват с учителите няколко пъти в месе-

ца или дори по-често, а под една трета от родителите имат 

контакт с учителите само на родителски срещи.   Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/976-2014-09-12-05-21-01
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1001-2014-09-12-13-37-18
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1007-2028
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1008-2014-09-12-14-53-33
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1002-78
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езикови нарушения при мозъчна увреда – гр. Варна. Желае-

щите да се запознаят с услугата и да се консултират с невро-

лог, логопед и психолог във връзка с говорни проблеми, мо-

жеха да го направят в седмицата от 8 до 12 септември 2014г. 

Центърът предлага първата по рода си в страната услуга, 

финансирана от община Варна. Специалистите предлагат 

възстановителни, индивидуални и групови терапии, целящи 

подобряване състоянието на хората с афазия.  Вижте повече 

ЦСРИ-Пловдив ще предоставя услуги за Община Калоя-

ново 

На 9 септември стартира съвместната работа на ЦСРИ - 

Пловдив с Община Калояново и всички училища на нейна 

територия. Мобилен екип на ЦСРИ-Пловдив представи същ-

ността на услугата пред зам.-кмета на Общината, представи-

тели на ОЗД - Калояново и директорите на училищата от се-

лата Калояново, Ръжево Конаре, Житница и Дълго поле на 

специална работна среща в заседателната зала на община-

та. Участниците споделиха проблемите и трудностите, а еки-

па на ЦСРИ прие заявката на училищата, местната власт и 

Отдел „Закрила на детето“.                                   Вижте повече 

Смолян реализира проект за превенция на социалното 

изключване 

Община Смолян изпълнява проект „Подобряване благосъсто-

янието на децата от Община Смолян чрез превенция на со-

циалното изключване“ финансиран със заем от Международ-

ната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) . 

Проектът цели превенция на социалното изключване и нама-

ляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното 

детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата 

за включване в образователната система и подкрепата за 

формиране на родителски умения сред уязвимите групи ро-

дители се цели да се ограничи и предаването на бедността 

между поколенията.                                               Вижте повече 

Марта Вачкова се включи в инициативата Приятел на 

месеца 

Марта Вачкова е приятеля, който прие с огромна радост по-

каната на Направление „Социални дейности и интеграция на 

хора с увреждания“ да стане Приятел на месец Септември и 

да се включи в инициативите, организирани от потребителите 

на социалните услуги на територията на Столична община, да 

се запознае с проблемите от ежедневието им и да поговори с 

тях. По идея на г-жа Албена Атанасова – заместник кмет на 

Столична община, със стартирането на инициативата 

„Приятел на месеца“ се очаква да се провокира вниманието 

не само на популярните и любими лица, актьори, изпълните-

ли, музиканти, писатели, поети, художници, спортисти, общес-

твеници и т.н., а да се засили и активността, мотивацията и 

желанието за съпричастност на всеки гражданин на столицата 

ни.                                                                             Вижте повече 

Казанлък строи социални жилища с евросредства 

Общо 5 са общините в България, които по ОП "Регионално 

развитие" ще изграждат домове за бездомни и бедни хора, 

самотни родители, многодетни семейства в неравностойно 

положение и др. Това съобщиха от пресцентъра на община 

Казанлък. Целево ще бъдат насочени средства в размер на 

3,3 млн. лв. за реализацията на социалния проект в община-

та. Този проект е приоритетен за следващия програмен пери-

од. Със свое решение от 11 септември ОбС-Казанлък даде 

зелена светлина на проектното предложение на Община Ка-

занлък да кандидатства за финансиране по схема за безвъз-

мездна финансова помощ.                                     Вижте повече 

 

Отварят се 4 нови социални заведения в София 

Столичният общински съвет реши да се разкрият четири нови 

социални услуги в София. Това означава, че в столицата ще 

отворят врати Наблюдавано жилище за младежите, които 

излизат от социални институции, Дневен център за хора с 

интелектуални затруднения, Център за социална рехабилита-

ция и интеграция за хора с психични разстройства и Център 

за социална рехабилитация и интеграция за лица с онкологич-

ни заболявания.                                                       Вижте повече 
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Нови социални услуги в Община Мездра 

Встъпителна пресконференция по Проект „Моят дом в Мезд-

ра”, който се реализира по ОП „Развитие на човешките ресур-

си”, се състоя в Заседателната зала на Община Мездра. В 

присъствието на кмета Иван Аспарухов и неговите заместни-

ци Николинка Кътовска, Генади Събков и Георги Валентинов, 

ръководителят на проекта Елена Нанова презентира „Моят 

дом в Мездра” и представи екипа за неговото управление. 

Сред гостите бяха регионалният координатор на Агенцията 

за социално подпомагане Красимира Коцъшка, Цецка Тинче-

ва, ст. счетоводител в РДСП - Враца, регионалният предста-

вител на Комисията за защита от дискриминация Анета Тин-

чева и др.                                                                Вижте повече 

Сграда за социални услуги за деца и техните родители 

откриха в Самуил 

Сграда за предоставяне на социални услуги за деца и техни-

те родители откриха в Самуил. Тя е изградена по проект 

„Социално включване” и се намира срещу административна-

та сграда на общината, съобщи кметът д-р Бейтула Сали. 

Новият социален дом е създаден с финансов ресурс от 500 

хил. лв., като 300 хил. са използвани за изграждането на 

сградата и оборудването, а останалата част са за издръжка-

та на самата услуга. Центърът ще предоставя комплекс от 

социални, здравни и образователни услуги за деца до седем 

годишна възраст и техните семейства на територията на об-

щината.                                                                    Вижте повече 

Център за психично здраве организира Втори национа-

лен семеен турнир по шахмат 

На 11 и 12 октомври в Пазарджик, Център за психично здраве 

и Сдружение Човеколюбие организират Втори национален 

семеен турнир по шахмат. Предвидено е да участват 24 се-

мейства. С приоритет при определяне на участниците ще 

бъдат семейства, които посещават Колежа по семейни отно-

шения на Център за социална рехабилитация и интеграция 

„Човеколюбие” или семейства, в които има член с психиат-

рична диагноза. При повече от 24 заявили желание за учас-

тие семейства, те се записват като резерви и в случай на 

неявяване на записаните в основния списък на турнира учас-

тници в играта ще бъдат включени семейства от резервния 

списък.                                                                     Вижте повече 

Асеновград представи проект за социално включване на 

трайно институционализирани деца с увреждания 

Проектът "Социално включване на трайно институционализи-

рани деца с увреждания в община Асеновград" по ОП 

"Развитие на човешките ресурси" по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не 

изоставяме нито едно дете", Компонент 2; "Разкриване на 

социални услуги в общността", бюджетна линия BG051P0001-

5.2.12 е в своя финален етап. Това каза днес пред журналис-

ти и общественост ръководителят на проекта Величка Стой-

чева-директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Общи-

на Асеновград.                                                        Вижте повече 

В Монтана дискутираха как общността приема децата от 

ЦНСТ 

"Децата с увреждания не са чужди деца - те са нашите деца", 

Това е разбирането на хората от Монтана по всеобщото мне-

ние на експерти в сферата на социалните услуги, образова-

нието, здравеопазването и хуманитарните организации. На 

10 септември 2014 г. в Младежкия дом в града те дискутира-

ха как общността в Монтана приема децата и младежите от 

центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жи-

лище. През тази година в трите къщи и жилището бяха наста-

нени 36 деца, младежи и по-възрастни хора с различни ув-

реждания. Досега те са живели в различни институции в мал-

ки населени места или домове извън тях.           Вижте повече 

Сливен търси 39 служители за социални услуги 

Във връзка с реализиране на Проект № BG051РО001-5.2.1-

0062-С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за 

настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания 

в град Сливен”, по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG51PO001-5.2.12 „Да не 

изоставяме нито едно дете”, по Оперативна програма 
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 „Развитие на човешките ресурси” община Сливен обявява 

позиции за сформиране на персонал в три центъра. Два от 

трите центръра са за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания, а един е център за настаняване от семеен тип 

за деца и младежи с увреждания. Общата численост на пер-

сонала за трите центъра е 39 работни места.     Вижте повече 

ПУ "Теодосий Търновски" с изнесени паралелки за деца 

с увреждания в Г. Оряховица 

Нова социална услуга предлага Дневният център за деца с 

увреждания в Горна Оряховица. От новата учебна година там 

ще функционират две изнесени паралелки на Помощното 

училище „Св. Теодосий Търновски" във Велико Търново. В 

тях ще се обучават по 4 деца. Те са потребители на Центъра 

и ученици на Помощното училище. В предвид тежката форма 

на заболяванията им, учители от училището ще идват на 

място, за да провеждат обучението. Учебните занятия ще 

продължават от 8.30 до 13.30 ч.                           Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис - партньорство за по-добро образование в Зла-

тица и Пирдоп 

За трета поредна година Аурубис България, един от големите 

корпоративни членове на Национален алианс за социална 

отговорност, и Фондация „Заедно в час“ ще работят съвмест-

но за предоставяне на по-добро и качествено образование на 

учениците в Златица и Пирдоп. Това стана ясно по време на 

подписването на споразумение за сътрудничество между две-

те страни, което се случи на 11 септември 2014 г. в Информа-

ционния център на компанията в гр. Пирдоп. Реализацията на 

програмата се осъществява с директната финансова подкре-

па на компанията, както и по линия на партньорските програ-

ми за развитие на региона с общините Златица и Пирдоп.  

Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Екатерина Захариева: Държавата ще се разплати с 

бизнеса 

Интервю на вицепремиера по икономическата политика, 

министър на регионалното развитие и министър на инвес-

тиционното проектиране за сп. „Икономика“ 

 

Румяна Коларова: Ние не знаем какво трябва да учат 

децата 

Най-лесно е да коригираме съдържанието на един учебник, 

най-трудното е да гарантираме, че учим децата, на това, 

което им е необходимо, казва министърът на образование-

то и науката в интервю за в. „Труд“ 

 

Мартин Иванов: Променим ли мисленето си за кул-

турата, пари ще се намерят 

Министърът на културата пред "Дневник" за аварийните 

мерки в почти всички области на ресора му и какво трябва 

да се направи отвъд това. 
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КУЛТУРА 

Пловдив е българският кандидат за Европейска столица 

на културата 2019 

Град Пловдив е българският кандидат за Европейска столи-

ца на културата 2019, обяви на официална церемония в га-

лерия „Средец” на Министерството на културата председате-

лят на експертното жури Стийв Грийн. Международното жури 

заседаваше в София, за да избере най-добрата и достойна 

кандидатура в конкурса за Европейска столица на културата 

2019. До втория етап от конкурса достигнаха Варна, Велико 

Търново, Пловдив и София. Журито имаше прекрасна, но 

същевременно и много трудна задача – да избере между 

четири силни и много различни предложения. От мотото на 

всеки от кандидатите – София, Пловдив, Варна и Велико 

Търново, се получава чудесна комбинация – споделяне, за-

едно, вдъхновение и щастие, посочи Стийв Грийн. Той отбе-

ляза, че българските финалисти са работили и в много тясно 

сътрудничество с италианските градове, класирани за вто-

рия тур от конкурса.                                               Вижте повече 

Варна 2019 с готов План Б 

Варна и Велико Търново ще си подадат ръка за партньорст-

во с цел двата града да реализират в максимална степен 

програмите си, които бяха разработени при кандидатстване-

то им за Европейска столица на културата. Така Старата и 

Морската столица на България ще се опитат, чрез култура, 

да създадат една устойчива икономическа активност, която 

отчасти да се противопостави на продължаващото повече от 

две десетилетия социално-икономическо изоставане на Се-

верна България. С кандидатурата си Варна започна едно 

ново пътешествие, чиято основна цел е изграждане на дове-

рие, промяна и обновяване на града чрез култура. Задачата 

няма да е лесна, тъй като установената култура често е най-

голямото препятствие към промяната.                Вижте повече 

570 деца се включиха в Националния конкурс „Победи 

опасността!” 

570 момичета и момчета на възраст от 5 до 17 г. представиха 

свои творби за участие в Националния конкурс „Победи опас-

ността!”. Той се организира от Държавната агенция за закри-

ла на детето /ДАЗД/ във връзка с Годината на правата на 

детето и кампанията за детска безопасност. Конкурсно жури 

от експерти в областта на изобразителното изкуство и от 

ДАЗД започна оценка на 600-те рисунки, фотографии и фото-

колажи, постъпили в агенцията в определения срок – до 1 

септември 2014 г. Всяко дете можеше да представи до 3 свои 

творби, които да показват възможните опасности в обкръжа-

ващата среда, както и начините да бъдат избегнати. Подбо-

рът и класирането се осъществява в 3 конкурсни теми.  

Вижте повече 

Студент учи хора с различни възможности на танци 

Студент по хореография от Югозападния университет ще 

обучава хора с нарушена двигателна и ментална активност 

на танци. Курсът се организира от Младежки дом и община 

Благоевград. Той е част от социалната политика на кметство-

то. 22-годишният възпитаник на ЮЗУ Марио Гергинов е убе-

ден, че един от методите на лечение и интеграция на хората 

с увреждания чрез е арт терапията. „Музикално - танцовата 

терапия ще е за хора с физически и с леки психически проб-

леми. По този начин хората се чувстват значими и полезни, 

придобиват самочувствие. Знам го, защото съм водил такъв 

курс в друг край на България. Те не могат да танцуват с кра-

ка, но танцът е в очите им, в душата им.              Вижте повече 
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http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/1006-2014-09-12-14-37-22
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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 

13 – 20 септември – Белгия, Антверпен, Европейски летни 

игри 

16 септември – Разград, Информационна среща на Облас-

тен информационен център (ОИЦ) - Разград за представи-

тели на фирми, обучителни организации, клъстери, непра-

вителствения сектор, местните и регионални власти. 

16 - 22 септември – София, Международен фестивал за 

уличен и куклен театър Sofia Puppet Fair 2014 

17 – 21 септември – София, Седмица на българските зана-

яти 

21 - 22 септември - Габрово, Форум за алтернативно обра-

зование 

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)  

5 - 7 ноември – София, VI-та Национална среща на евроек-

спертите от общините, НСОРБ и НСОРБ – Актив ЕООД 

31 октомври - 2 ноември - София, Седми национален конг-

рес по психология 

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/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/960-2014
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/960-2014
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/09/16
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/09/16
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/992-sofia-puppet-fair-2014
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/992-sofia-puppet-fair-2014
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=79907&nxt=10
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=79907&nxt=10
http://forum.mobg.org/
http://forum.mobg.org/
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
http://projects-namrb.org/index.php/203-2014-09-11-08-05-21
http://projects-namrb.org/index.php/203-2014-09-11-08-05-21
http://ncp2014.wordpress.com/ncp2014-program/science-program-draft-02/
http://ncp2014.wordpress.com/ncp2014-program/science-program-draft-02/
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (временно замразен) 

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.) 

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.) 

ДОКУМЕНТИ 

Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в 

Република България за периода 2014-2020 г.  

Проект на План за действие на мерките по Стратегия за раз-

витие на висшето образование 

Проект на Наредба за единните стандарти и за организация-

та на дейността на туристическите информационни центрове 

(ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информаци-

онни центрове 

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.) 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

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/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
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5026
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5026
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5027
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5027
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5006
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5006
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5006
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5006
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4997
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4998
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4998
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5008

