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 КАЛЕНДАР 
19 ноември - Празник на сухопътните войски 

20 ноември - Световен ден на децата 

21 ноември - Ден на християнското семейство и на 

православната християнска учаща се младеж 

Световен ден на телевизията (ООН) 

Световен ден на приветливостта 

Празник на село Караново 

23 ноември - Св. Александър Невски, имен ден празну-

ват :  Имен ден: Александър, Александра, Александри-

на, Александрия, Алекси, Алеко 

24 ноември - Св. Екатерина, имен ден празнуват: Ека-

терина, Катерина, Катя, Тинка, Тина 

Световен ден на танца 
 

НАСО поздравява всички именници  

и им пожелава крепко здраве!  

 НОВИНИ ОТ НАСО 
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Годишен календар на НАСО за 2014 г. 

НАСО започва подготовка на Годишен информационен 
календар за 2014 г. Ако искате вашите събития да бъдат 
включени в Календара, моля попълнете приложения 
формуляр и го изпратете на nasoki@naso.bg до 15 де-
кември 2013 г.  

Екипът на НАСОКИ ви напомня,  че можете да изпра-
щате своите новини,  проекти и друга информация,   и 
те ще бъдат включвани  в информационните издания 
на НАСО.  

Формуляр за регистрация на събитие 

НАСО проведе европейски обмен на опит 

В периода от 6 до 14 ноември 2013 г. Национален алианс за 

социална отговорност, съвместно с Европейската асоциация 

на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), 

чийто представител за България е НАСО, проведе обмен на 

опит и добри практики на територията на няколко европейски 

страни. Делегацията на НАСО включваше представители на 

местните власти, доставчици на социални услуги и неправи-

телствения сектор, работодатели от обичайния пазар на тру-

да и членове на екипа на НАСО. В рамките на обмена на опит 

бяха проведени работни срещи с г-жа Кончета Култера, ГД 

Заетост, Социални политики и равни възможности на Евро-

пейската комисия и с Фламандската агенция за хора с увреж-
дания.                                                                      Вижте повече 

Конференция „Европейски политики за качество на соци-

алните услуги“ на EASPD и НАСО в Брюксел 

На 7 ноември 2013 г. в Брюксел се проведе еднодневна кон-

ференция на тема „Европейски политики за качество на соци-

алните услуги“. Конференцията бе организирана от EASPD и 
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НАСО в рамките на проект „Партньорство за достоен и неза-

висим живот“. Присъстваха представители на най-големите 

общински власти в България, доставчици на социални услуги 

и представители на неправителствения сектор, работодатели 

от обичайния пазар на труда и членове на екипа на НАСО.  

Вижте повече 

Работна среща на НАСО с Фламандската агенция за хора 

с увреждания 

На 8 ноември 2013 г. в Брюксел, Белгия се състоя работна 

среща между представителна делегация на НАСО и Фламан-

дската агенция за хора с увреждания (VAPH). НАСО и VAPH 

имат дългогодишно партньорство и VAPH е носител на голя-

мата награда на НАСО, като е една от двете организации 
извън България, които са получили високото отличие. Среща-

та води г-н Жос Туйс, председател на Фламандската агенция. 

Той представи работата на ръководената от него Агенция и 

цялата система на социални услуги за хора с увреждания във 

Фландрия. Основната цел на VAPH е да съдейства за подоб-

ряване на участието, интеграцията и равенството на възмож-

ностите във всички области на социалния живот за хора с 

увреждания.                                                            Вижте повече 

Работно посещение на НАСО в Zonnestraal, Белгия 

На 8 ноември 2013 г. представителна група на НАСО посети 

Zonnestraal – доставчик на услуга за възрастни хора с инте-

лектуални увреждания. Zonnestraal се намира в Синт-

Квинтенс-Леник, на около 20 км от Брюксел. Домакините 

представиха концепцията на предоставяне на услуги като 

изрично бе акцентирано върху индивидуалния подход при 

съставяне на плана за услуга на всеки конкретен потребител. 

Този план съобразява спецификите на заболяване на потре-

бителя, неговото ниво на социализация и се стреми да пос-

тигне поставена цел за развитие.                         Вижте повече 

Заседание на работната комисия на НАСО по местни со-

циални политики 

На 9 ноември 2013 г. в Брюксел се състоя заседание на ра-

ботната комисия на НАСО по местни социални политики. 

Участваха представители на общините София, Пловдив, Вар-

на, Бургас, Русе, Велико Търново, Пазарджик. Участниците 

обсъдиха задачите на работната комисия, както и възможнос-

тите за партньорство между общините и неправителствените 

организации за бъдещи идеи, проекти и дейности в подкрепа 

на европейско и национално партньорство. Обсъден беше 

механизъм за работата на работната комисия, който да създа-

де условия за постигане на основните цели и задачи, по които 

тя ще работи. Обсъдени бяха и събитията, проектите, включе-

ни в календара на НАСО и общините през следващите месе-

ци.                                                                             Вижте повече 

Работно посещение на НАСО в Германия 

На 11 ноември 2013 г. представителна група членове на НА-
СО посети Кьолн, Германия за обмен на опит. Представители-

те на НАСО имаха възможност да се запознаят с предоставя-

ните услуги в Alexianer – доставчик на услуги за защитена зае-

тост на хора с увреждания. Alexianer е един от най-големите 

доставчици на този тип услуга на територията на Германия 

като предоставя 177 услуги в 5 района, управлява 17 болнич-

ни заведения и има над 92 хиляди потребителя. Оборотът на 

организацията за 2011 г. е 787 милиона евро.     Вижте повече 

Работно посещение на НАСО в Холандия 

На 12 ноември 2013 г. представителна група членове на НА-

СО посети Ротердам, Холандия, за обмен на опит с Pameijer - 

доставчик на услуги за заетост на хора с увреждания. Pameijer 

запозна присъстващите с разнообразието от социални услуги, 

които организацията предоставя на повече от 4500 потребите-

ли (деца и възрастни) в 180 локации в Холандия. Всеки потре-

бител в Pameijer се разглежда и подкрепя напълно индивиду-

ално. Процесът на подкрепа започва с разговор и дефиниране 

на целите на потребителя за постигане на автономност, съоб-

разена със здравословното му състояние.           Вижте повече 

Работна среща на НАСО с Job Link – Белгия 

На 13 ноември 2013 г. в Брюксел НАСО проведе работна сре-

ща с Job Link – доставчик на услуга за подкрепена заетост в 

Белгия. Job Link има 12 офиса, обединени в единна организа-
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ция, и представлява своеобразно бюро по труда за хора с 

увреждания. Организацията съдействия за осигуряване на 

професионална квалификация чрез практика директно при 

работодател и работа в интегрирана работна среда за хора с 

увреждания. Работата, която се осигурява, е дългосрочна, 

реално платена. Организацията обслужва 1900 потребителя 

годишно. Беше посочено, че клиентите на Job Link обикновено 

имат повече от един проблем освен безработицата, което 

налага комплексен подход при осигуряването на подкрепа за 

връщането им на отворения пазар на труда. Успеваемостта за 

реализация на клиентите на Job Link е над 85 %, което е изк-

лючително висок показател.                                   Вижте повече 

НАСО участва в обсъждане на новата Директива за об-
ществени поръчки в Европейския парламент 

На 13 ноември 2013 г., по покана на EASPD, представителна 

делегация на НАСО, която включваше представители на мес-

тните власти, доставчици на услуги, работодатели и екип на 

НАСО, взе участие в изслужване за оценка на влиянието на 

новата Директива за обществени поръчки върху сектора на 

социалните услуги. Изслушването се проведе в Европейския 

парламент и бе домакинствано от г-жа Пиетикейнен и г-н Тор-

валдс, депутати в Европейския парламент, и организирано от 

EASPD. Участниците бяха ключови страни – представители на 

европейското гражданско общество, местни власти на нацио-

нално и европейско ниво, доставчици на услуги и потребите-

ли.                                                                             Вижте повече 

Работна среща на НАСО с Visit Flanders – Брюксел 

На 14 ноември 2013 г. в Брюксел, Белгия НАСО проведе ра-

ботна среща с Visit Flanders. Visit Flanders предоставя турис-

тически услуги, достъпни за всеки и целевите групи на обс-

лужване включват хора с хронични заболявания, възрастни, 

хора с увреждания, хора с нисък бюджет за почивка. Насоката 

на работа се базира на необходимостта на всеки от почивка 

независимо от здравословното или финансовото му състоя-

ние. За да се подпомогнат групи в неравностойно положение, 

са разработени и изградени две услуги – информационни точ-

ки за достъпни пътувания и Фламандски център за ваканцион-

но участие. Тези две услуги приканват туристическия център 

да предостави услугите си като предоставя различни отстъп-

ки и адаптира архитектурната среда за достъпност на хора с 

увреждания.                                                            Вижте повече 

Европейски семестър 2014 г.: укрепване на икономичес-

кото възстановяване 

В пакет от икономически и бюджетни препоръки се опреде-

лят приоритети за 2014 г., включително борба с безработи-

цата и възстановяване на банковото кредитиране за иконо-

миката. Най-голямото предизвикателство, пред което в мо-

мента е изправена европейската икономика, е как да се подк-

репи започналото възстановяване. Това е основното посла-

ние в тазгодишния годишен обзор на растежа English (en) 

(ГОР), приет от Комисията. С неговото приемане започва 

четвъртият европейски семестър за координация на иконо-

мическата политика — в условия на възобновяващ се растеж 

и напредък на страните членки в коригирането на дисбалан-
сите, появили се преди кризата.                          Вижте повече 

Извънредна среща на службите по заетост в Париж 

Безработицата сред младежите в Европейския съюз се обсъ-

ди на извънредна среща на ръководителите на Обществени-

те служби по заетост (ОСЗ) на 12 ноември 2013 г. в Париж, 

Франция. Тя е продължение на конференцията, проведена в 

Берлин на 3 юли 2013 г. по въпросите за заетостта на младе-

жите и изпълнението на инициативата „Гаранция за младеж-

та”. Извънредната среща се откри от Детлеф Екерт - дирек-

тор на дирекция  „Европа 2020: Политики по заетостта” в 

Европейската Комисия и от  Жан Басер - ръководител на 

Обществената служба по заетостта на Франция. В рамките 

на срещата бе споделен опитът за нови конкретни мерки, 

които са насочени към безработни младежи от 4 обществени 

служби по заетостта.                                             Вижте повече 
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Бюджетът за 2014 година е ориентиран към икономически 

растеж и размразяване на социалните плащания 

Проектът на държавния бюджет за 2014 година е ориентиран 

към създаване на условия за икономически растеж. Той пред-

вижда ръст на икономиката с 1,8%. В него са заложени повече 

пари за социална политика, здравеопазване, образование и 

за регионите в страната, каза министърът на труда и социал-

ната политика Хасан Адемов в предаването „Денят започва” 

по БНТ. „240 млн. лв. повече приходи са предвидени в Бю-

джета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 

г. Над 8 млрд. лева са парите за пенсии. Бюджетът е социал-

но ориентиран, цели икономически растеж и той няма как да 

не бъде подкрепен”, коментира министър Адемов днешното 
гласуване на Бюджета на ДОО в Народното събрание.  

Вижте повече 

Приоритетно финансиране на обучение и заетост на мла-

дежи до 25 г. с основно и по-ниско образование 

През 2014 г. с приоритет ще се финансира обучението и зае-

тостта на младежите до 25 г. с основно и по-ниско образова-

ние и с продължителност на регистрация в бюрата по труда 

до 4 месеца. Това съобщи заместник-министърът на труда и 

социалната политика Светлана Дянкова на Работен обяд на 

министрите на труда от ЕС. Тя участва в Конференция за 

младежката заетост в Европа в Париж, Франция. Междуна-

родният форум е посветен на един от най-приоритетните въп-

роси за ЕС - борбата с младежката безработица. На работния 

обяд заместник-министър Дянкова представи предприетите 

мерки за намаляване на младежката безработица и Нацио-

налния план за изпълнение на Гаранцията за младежта.  

Вижте повече 

36 % от работодателите са жени  

През второто тримесечие на 2013 г. 36 % от работодателите 

са жени. Заетостта при жените на възраст от 20 до 64 навър-

шени години нараства спрямо второто тримесечие на 2012 г. с 

1.2 процентни пункта, като достига 61 %. Това съобщи замест-

ник-министърът на труда и социалната политика Росица Янко-

ва в хотел „Шератон”. Тя участва в Третия международен фо-

рум на женското предприемачество и Осми Данюб Нет бизнес 

форум.                                                                       Вижте повече 

Ще почиваме шест последователни дни през май 2014 г. 

Правителството взе решение за разместване на почивни дни 

през 2014 г. и обяви 2 май (петък), 5 май (понеделник) и 31 

декември (сряда) за почивни дни, а 10 май (събота), 31 май 

(събота) и 13 декември (събота) за работни дни. През 2014 г. 

официалният празник 1 май – Ден на труда и международната 

работническа солидарност, е в четвъртък, а следващият ден 

по календар – петък, 2 май, е работен ден. Официалният 

празник 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската 

армия, се пада във вторник, а предишният ден – понеделник, 
5 май, е работен ден. 31 декември 2014 г. – сряда, който е 

непосредствено преди 1 януари 2015 (Нова година), също е 

работен ден.                                                             Вижте повече 

Представиха приоритетите на ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г. 

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов 

представи приоритетите на новата Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. на информаци-

онно събитие „Новият програмен период 2014-2020 г.”. Фору-

мът е организиран под егидата на заместник министър-

председателя и министър на правосъдието Зинаида Златано-

ва. „Пазарът на труда, намаляването на бедността и социал-

ното включване и по-ефикасна работа на институциите в сфе-

рата на заетостта, социалното включване и здравеопазването, 

са основните акценти в новата оперативна програма”, каза 

министър Адемов. Той напомни, че по стратегията „Европа 

2020” до 2020 г. равнището на заетост за населението между 

20 и 64-годишна възраст трябва да достигне 76%, а броят на 

хората в бедност да намалее с 260 000 души.      Вижте повече 

Съвместен проект на МТСП и Международната организа-

ция на труда 

Над 11 500 работещи в социалната сфера, предимно служите-

ли на Министерството на труда и социалната политика 
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http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3325&catid=1�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3322&catid=1�
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(МТСП) и агенциите към него, са обучени по проект 

„Изграждане на институционален капацитет на МТСП на Р 

България". Това съобщи заместник-министърът на труда и 

социалната политика Светлана Дянкова. Заедно с началника 

на кабинета на министъра Севинч Касабова, тя участва в 

среща на управителните съвети на проектите „Изграждане на 

институционален капацитет на Министерството на труда и 

социалната политика на Р България” и „Подкрепа на Минис-

терството на труда и социалната политика на Р България за 

развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна 

Европа” в Торино, Италия.                                     Вижте повече 

Кръгла маса в ДАЗД по мерки за закрила на деца, въвле-

чени в родителски конфликти  

Проблемите, свързани с въвличането на децата в родителс-

ките конфликти, и мерките за преодоляването им бяха обсъ-

дени на кръгла маса. В нея взеха участие представители на 

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, Агенцията 

за социално подпомагане, прокуратурата, адвокати, съдии от 

брачни колегии, водещи експерти в сферата на правата на 

детето, членове на активно ангажирани с тези въпроси роди-

телски и други неправителствени организации.  Вижте повече 

Комисията по регионално развитие в Европейския парла-

мент одобри реформата в Кохезионната политика за пе-

риода 2014-2020 г. 

Реформата в Кохезионната политика може реално да започ-

не, след като Комисията по регионално развитие в Европейс-

кия парламент одобри компромисното решение. Това стана 

след повече от година преговори между Европейския парла-

мент, Европейската комисия и министрите от Европейския 

съюз. По този начин се дава зелена светлина за 325 млрд. 

евро, предназначени за най-бедните райони на Европейския 

съюз, съобщиха от кабинета на заместник министър-

председателя по управлението на средствата от ЕС.  

Вижте повече 

Близо 500 участника събра събитието „Новият програмен 

период 2014-2020 г.“ 

Повече от 460 души взеха участие в заключителното събитие 

от националната кампания „Новият програмен период 2014-

2020 г.". Форумът се организира от Централния информацио-

нен и координационен офис в Администрацията на Министер-

ския съвет. Събитието беше открито от Мария Димитрова, 

директор на дирекция „Информация и системи за управление 

на средствата от Европейския съюз" в качеството на органи-

затор. Тя съобщи, че около 15 милиарда евро ще бъдат сред-

ствата за нашата страна през следващия програмен период.  

Вижте повече 

Промени в Закона за убежището и бежанците транспони-

рат нова европейска директива 

Правителството предлага на Народното събрание да приеме 
закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и 

бежанците, с които в националното законодателство се въ-

веждат разпоредбите на Директива 2011/95/ЕС относно стан-

дарти за определянето на граждани на трети държави или 

лица без гражданство като лица, на които е предоставена 

международна закрила, на единния стандарт на бежанците 

или на лицата, които отговарят на условията за субсидирана 

закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила.  

Вижте повече 

Бургас и Пловдив – сред топ 33 на най-достъпен град в 

Европа 

Бургас попадна в селектираните 33 града, които покриха 

изискванията на конкурса “Достъпен град 2014” (Access  City 

Award 2014), организиран от Европейската комисия. Награ-

дата на първенеца ще бъде връчена на 3 декември в Брюк-

сел. Това е четвърто издание на конкурса, чийто съорганиза-

тор е Европейският форум на хората с увреждания 

(European Disability Forum). Бургас успя да влезе в ТОП 30 и 

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3312&catid=1�
http://sacp.government.bg/novini/2013/11/11/merki-za-zakrila-na-deca-vvlecheni-v-roditelski-ko/�
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през 2011 година – тогава беше единственият български 

представител. Тази година в ТОП 33 е и град Пловдив.  

Вижте повече 

Столична община - специална политика и отношение към 

децата лишени от родителски грижи 

Столична община има специална политика и отношение за 

преструктурирането и грижата за децата лишени от родителс-

ки грижи. Тази политика е насочена към преструктуриране на 

домовете за деца, лишени от родителски грижи, което е свър-

зано с тяхното закриване и разкриване на нови услуги, каза 

кметът на София Йорданка Фандъкова на откриването на 

втората малка къща – център за настаняване от семеен тип.  

Вижте повече 

ДАЗД обявява процедура за подбор на нови членове на 

Съвета на децата 

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява 

процедура за подбор на нови членове на Съвета на децата от 

областите: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Видин, Монта-

на, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, 

Смолян, Стара Загора, София-град, София-област, Търгови-

ще, Шумен и Ямбол.                                               Вижте повече 

Създава се законовата рамка за въвеждане на комплекс-

ното административно обслужване 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и до-

пълнение на Административно процесуалния кодекс. Той е 

разработен в изпълнение на една от мерките на правителст-

вото за намаляване на регулаторната тежест. Предлаганите 

със законопроекта нормативни промени целят създаването 

на обща нормативна рамка за въвеждане на комплексно ад-

министративно обслужване, отчитайки новия подход на адми-

нистративните органи към реалностите в икономическия, об-

ществения и личния живот в условията на новите технологии 

за комуникация. С цел налагане на единно разбиране се съз-

дава легална дефиниция за понятието „комплексно админист-

ративно обслужване”, с която се определя кръгът от субекти, 

реализиращи административното обслужване.   Вижте повече 

Столична община обяви участието си в конкурса на 

Блумбърг 

София заяви участието си в „Предизвикателство за кметове” 

на фондация „Блумбърг“. Столична община ще участва в 

международния конкурс с идея, предложена от граждани и 

доразработена в екип с неправителствените организации 

„Трансформатори”, Група Град и UnderGara. За целта старти-

ра конкурсът „Предизвикай София“, в който възможност да 

представи своя иновативна идея за разрешаването на проб-

лем на града има всеки гражданин или гражданска група.  

Вижте повече 

Сайтът на община Видин - достъпен за хора със зрителни 

увреждания 

Интернет страницата на Община Видин вече предлага версия 

за достъпност за незрящи или хора с намалено зрение. Адре-

сът е http://vidin.bg/open/. Характерното за страницата е, че 

няма дизайн, който да се види с нормални браузъри, защото 

е предназначена да работи със специални. Подобен браузър 

може да бъде свален от http://www.webbie.org.uk/. Подредбата 

на менютата е променена така, че да  осигури максимално 

удобство на хората със зрителни проблеми.       Вижте повече 

Семинар „Социално образователни услуги за деца с мен-

тални проблеми и подкрепа на родителите им” 

На 1 и 2 ноември 2013 г., в с.Ягода, Сдружение „Алтернатива 

55“, което е член на НАСО, проведе вторият от поредицата 

семинари по Проект „Усъвършенстване на социалните услу-

гите в общността по ранна интервенция при деца с ментални 

проблеми”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа 

на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свър-

зани с участието на гражданското общество ".   

Вижте повече 
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КСУ „Св. Георги“ откри мини-голф игрище 

КСУ „Св. Георги“ - Пловдив, което е член на НАСО, откри спе-

циално мини-голф игрище на своя територия. Откриването 

стартира с турнир и с по 5 точки завършиха участието си за-

местник кметът Георги Титюков и директорът на Дирекция 

„Социално подпомагане“ в Общината Веселина Ботева. Над-

преварата беше част от програмата по откриване на най-

новото спортно съоръжение в социалния център – игрището 

за мини-голф. Представителите на Общината се състезаваха 

наравно с още 14 възпитаници на Комплекса и един препода-

вател.                                                                       Вижте повече 

Благотворителна викторина на „Сийдър” събра 3000 лв 

На 5 ноември Фондация „Сийдър”, член на НАСО, проведе 
благотворителна викторина, която събра 3000 лв в подкрепа 

на работата ни с деца и младежи с увреждания. Седемнаде-

сет отбора се състезаваха в 6 кръга въпроси в ирландския 

пъб J. J. Murphy’s в София, а победителите Клийвс и EBRD 

Bulgaria си поделиха голямата награда – ваучер за The 

Company Bar and Dinner! Викторината беше съпътствана от 

томбола със страхотни награди.                           Вижте повече 

Етрополе – Домашен социален патронаж вече в центъра 

Миналата есен по предложение на кмета на Етрополе, инж. 

Богомил Георгиев, общинският съвет взе решение за премес-

тване на „Домашен социален патронаж“, град Етрополе, от 

старото му местонахождение (при гробищен парк) в центъра 

на града. Официалното откриване се състоя на 14 ноември.  

Вижте повече 

Кръгла маса „Различията - обща надежда за Европа” 

Кръгла маса „Различията - обща надежда за Европа”, посве-

тена на младите хора в неравностойно положение, събра в 

София кмета на столицата Йорданка Фандъкова, евродепута-

тът Мария Габриел, представители на Френското посолство в 

България, неправителствени организации. Представен беше 

едноименния проект, изпълняван по програма „Младежта в 

действие”, чиято цел е да покаже, че един социален или фи-

зически проблем може да насочи младежите в различни посо-

ки, но не задължително в посоката на изолация.  

Вижте повече 

Готови са новите центрове за настаняване на деца с ув-

реждания в Търговище 

Новите два центъра за настаняване от семеен тип в Търгови-

ще са завършени и обзаведени и вече очакват първите си 

обитатели. Това заяви на заключителната пресконференция 

по проект „Изграждане на социална инфраструктура за рези-

дентни услуги от семеен тип в Община Търговище" неговият 

ръководител Румяна Дескова.                                Вижте повече 

„От любов към живота” стана „Най-добра дарителска 

програма” за 2012 г. 

Кампанията на AVON България срещу рака на гърдата получи 

две отличия в рамките на годишните награди на Български 

дарителски форум. Една от най-значимите благотворителни 

кампании – „От любов към живота – AVON срещу рака на гър-

дата”, получи първа награда в категория „Най-добра дарител-

ска програма“ 2012 г. и втора награда в категория „Най-

прозрачна дарителска програма” 2012 г. за десетата годишни-

на от старта й в България.                                      Вижте повече 

„Работилница за светлина“ събра средства за деца със 

специфични потребности 

На 6-ти и 9ти ноември в приятната атмосфера на Бест Уес-

търн Хотел ЕКСПО София се проведоха две ателиета от пър-

вата благотворителна „Работилница за светлина”, организира-

на от Сдружение „Дете и пространство”. Работилницата събра 

представители на фирми и частни лица, които под ръководст-

вото на Николай Табаков с помощта на метална рамка и цвет-

ни хартии, се превърнаха в дизайнери. С много желание, тър-

пение и творчески дух, те направиха свои уникални лампи и 

така символично създадоха светлина за 14 деца и младежи с 

физически и психически затруднения, настанени в двата цен-

търа за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в София.  

Вижте повече 
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"Каритас България" честват 20 години 

„Каритас България” инициира информационна седмица по 

повод Деня на Каритас в периода 04-10 ноември. Инициати-

вата преминaва под мотото „20 години заедно с хората в нуж-

да”, тъй като през настоящата година се навършват 20 годи-

ни от учредяването на федерацията. Отбелязването на Деня 

на Каритас в годината на Вярата, е една прекрасна възмож-

ност да се върнат към корените на дейността им.  

Вижте повече 

Стартира Академия КЛЮЧ 

На 13 ноември 2013 г. стартира Академия КЛЮЧ – първата 

по рода си академия за млади хора, решили да се включат 

работата на неправителствени организации. Тя е провокира-
на от успеха на четирите издания на инициативата Форум 

КЛЮЧ (www.forum-klyuch.info), в която досега са участвали 

над 2000 души.                                                       Вижте повече 

Конференция "Предизвикателството-доброволец" 

На 14.11.2013г. фондация "Подари усмивка", съвместно с 

община Димитровград проведоха конференция на тема 

"Предизвикателството-доброволец". Присъстваха директори 

и представители на всички социални услуги, библиотеката, 

историческия музей. Зам. кмета г-н Кузев приветства от име-

то на общината участващите във форума. В началото г-жа 

Наталия Делчева от фондация "Подари усмивка" представи 

работата на организацията с доброволци.          Вижте повече 

Учредена е Фондация „Глобални библиотеки – Бълга-

рия” (ФГББ) 

Фондация „Глобални Библиотеки – България” е учредена на 

9 август 2013 г., за да продължи мисията и целите на Програ-

ма „Глобални библиотеки – България”, стартирала през 2009 

г. с предоставянето на безвъзмездно финансиране за Бълга-

рия от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.  Мисията на новоуч-

редената фондация е да подпомага приобщаването на бъл-

гарските граждани към глобалното информационно общество, 

да повишава качеството им на живот и да насърчава граждан-

ското участие.                                                          Вижте повече 

Варна ще има Виенско колело като това в Лондон 

Варна ще има Виенско колело по подобие на London Eye във 

столицата на Великобритания. Съоръжението ще бъде високо 

34 метра и ще се намира на входа на пристанището в морска-

та столица. Атракцията ще бъде наета от собствениците на 

затворилия "Sofia Land".                                         Вижте повече 

Стартира Регионална академия за мениджмънт в култура-

та  

25 мениджъри в областта на културата от Югозападния реги-
он са първите участници в първата Академия за мениджмънт 

в културата, която е съвместен проект на Столична община и 

СУ „Св. Климент Охридски”. Регионалната академия се орга-

низира и провежда от Асоциация за развитие на София и е в 

подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион 

за Европейска столица на културата.                    Вижте повече 

Пловдив участва в най-голямата туристическа борса в 

Лондон 

От  3 до 8 ноември 2013 г. Община Пловдив бе представена 

на WTM – London –  най-голямата в света туристическа борса 

за професионалисти. Представянето на България протече 

под патронажа на Министерството на икономиката и енерге-

тиката в рамките на националния щанд. Община Пловдив 

участва за пети път със самостоятелен деск на представител-

ния национален щанд. Целенасоченият интерес от чужди ком-

пании към  Пловдив като туристическа дестинация и търсени-

те възможности за бизнес партньорства показват, че традици-

онното участие на Пловдив дава устойчиви резултати.  

Вижте повече 
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 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис България получи награда за "Най-голям обем на 

финансови дарения" 

На 11 ноември по време на връчването на Осмите годишни 

награди за благотворителност под патронажа на Президента 

на Република България Росен Плевнелиев Аурубис Бълга-

рия, които са член на НАСО, за четвърта поредна година бе 

отличена с награда от Българския дарителски форум в кате-

горията „Най-голям обем на финансови дарения”.  

Вижте повече 

Всички победители 

Българският пазар показва зрялост по отношение на КСО 

Интервю с Марина Стефанова е изпълнителен директор на 

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  

Вижте повече 

Над 7 000 лева са събрани на маратона Sofia Evening Run 

в подкрепа на децата в приемни семейства 

Над 7 000 лева събраха участниците в маратона „Sofia 

Evening Run” в подкрепа на децата в приемни семейства в 

България. Състезанието, организирано от клуб „Бегач”, се 

проведе на 27 октомври 2013 година в Борисовата градина, а 

в него се включиха рекорден брой участници - близо 800. 

Сред основните цели на организаторите е популяризирането 

на благотворителността.                                       Вижте повече 

Район „Нови Искър” раздаде годишните награди за соци-

ално отговорен бизнес 

Район „Нови Искър” проведе второто издание на ежегодния 

форум „Бизнес  и администрация заедно”. Предмет на диску-

сия в тазгодишното издание беше темата за подобряване и 

оптимизиране както на работата между администрацията и 

бизнеса, така и работата на администрацията в полза на жи-

телите на района.                                                   Вижте повече 

Проучване на НСОРБ 

НСОРБ – В ПОЛЗА НА ОБЩИНИТЕ 

 

С настоящото проучване, НСОРБ си поставя за цел да 

получи оценка от общините за дейността си през пос-

ледните три години; да идентифицира сферите, в кои-
то общините имат нужда от подкрепа и формите за 

нейното предоставяне; да съгласува бъдещите си при-

оритети с реалните потребности на общините. 

Въпросникът е предназначен за попълване от кметове-

те, общинските съветници или служители, които имат 

желание да изразят своето мнение и по този начин да 

спомогнат за развитието на нашата организация. За 

улеснение при попълването, са предложени възможни 

варианти за отговор. Моля да се отчита, че по отделни-

те въпроси са допустими различен брой отговори. 

 

Попълненият въпросник следва да бъде изпратен в 

офиса на НСОРБ в срок до 4 декември 2013 г.: на 

електронен адрес: namrb@namrb.org (електронен фор-

мат на въпросника ще Ви бъде изпратен по e-mail, как-

то и може да бъде намерен на интернет-страницата на 

НСОРБ – www.namrb.org – раздел „Новини”) или по 

пощата – на адрес: София 1111, ул. “Голаш” 23. 

 

Изтеглете: 

Въпросник за проучване НСОРБ – В ПОЛЗА НА ОБЩИ-

НИТЕ 
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16-23 ноември - София, Професионално обучение за  

          професията "Болногледач", Фондация Пиа Матер 

18 ноември – Бойница, Кръгла маса на ОИЦ-Видин 

Велики Преслав, ОИЦ-Шумен представя новите опера-

тивни програми  

Белослав, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри 

практики и партньорства“  

19 ноември – Пещера, Информационна среща на ОИЦ – 

Пазарджик  

Дулово, Информационна среща на ОИЦ-Силистра  

Хитрино, Информационна среща за новия програмен 

период 

Ковачевци, Информационна среща на ОИЦ - Перник 

Мадан, Информационна среща на ОИЦ – Смолян  

Ямбол, Информационна среща „Активни и образовани 

европейци“ 

Чернево, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри 

практики и партньорства“  

20 ноември – Пловдив, Дискусия по Стратегия за култура на 

Пловдив 

Лесичово, Информационна среща на ОИЦ – Пазар-

джик  

Алфатар, Информационна среща на  ОИЦ-Силистра  

Каспичан, Информационна среща за новите оператив-

ни програми 

Девин, Информационна среща на ОИЦ – Смолян  

Благоевград, Информационен ден  

21-22 ноември - Брюксел, Конференция "Пълно социално 

включване на деца и младежи с увреждания" 

Конференцията се организира от Съвета на Европа 

и Белгия, в партньорство с EASPD. Децата и младе-

жите с увреждания имат абсолютно същите права и 

19 - 22 ноември - Париж, Среща на партньорите по проект 
BITSE 

Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от 

училище към заетост на хора с увреждания и е финансиран 

от Европейската комисия. 

26 - 29 ноември - Кардиф/Лондон, Обучение и обмен на 

опит 

Обучение - обмен на опит с организацията Learning Disability-

Wales в Кардиф и Лондон, Великобритания, по съвместен 

проект между Агенция за социално развитие “Вижън” и EA-

SPD. Обучението е част от Европейската обучителна програ-

ма "Опит и партньорство" на НАСО. Темата на обучението е 

„Услуги за заетост - подкрепена заетост“. Лектор е Джим 
Кроу, Директор на Learning Disability-Wales и член на борда 

на EASPD. 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО 

нужди като останалите деца и младежи във всички 

области. Те имат право да изразяват своето мне-

ние, да участват в решенията, които ги засягат и 

да бъдат защитени от закона. Конференцията пред-

лага отлична възможност да се разгледа позицията 

за правата на децата и младежите с увреждания. 

21-23 ноември - София, Пета национална среща на евроекс-

пертите от общините 

21 ноември – Септември, Информационна среща на ОИЦ – 

Пазарджик  

Главиница, ОИЦ-Силистра с информационна среща  

Нови пазар, ОИЦ-Шумен представя новите оперативни 

програми  

Чепеларе, Информационна среща на ОИЦ – Смолян  

Вършец, Информационна среща на ОИЦ – Монтана 

Гоце Делчев, Информационен ден  
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Долни Пасарел, Информационна среща на ОИЦ – Со-

фия  

22 ноември - София, City Talk: Инструменти за финанси-

ране на градско развитие 

City Talk е серия от дискусионни събития, посветени 

на устойчиво и модерно градско развитие. Във всяко 

издание представяме успешен опит и решения за 

конкретни проблеми на градовете, в които живеем. 

Първите две издания разглеждаха проблемите пред 

градското осветление и градската мобилност. По 

време на City Talk: Инструменти за финансиране на 

градско развитие ще бъдат представени и дискути-

рани възможностите за реализиране и финансиране 
на градски проекти и на различните форми на пуб-

лично-частни партньорства.  

22 ноември – Пазарджик, Информационна среща на ОИЦ – 

Пазарджик  

Силистра, ОИЦ-Силистра с информационна среща  

Сандански, Информационен ден  

Брестник, Информационен семинар на ОИЦ – Пловдив  

26 ноември – Варна, Обществено обсъждане за изграждане 

на социални жилища 

28 ноември  - София, Годишен благотворителен бал на  

Фондация „Светът на Мария“ 

28 ноември – Русе, Фестивал „Светът е за всички“ 

Велико Търново, Благотворителен концерт „Вярвам в 

теб“ 

29 ноември – София, Двустранна работна среща по EEA 

Grants 

На 29 ноември 2013 година Операторът на Програ-

мата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 

организира в София двустранна работна среща меж-

ду български НПО и организации от страните доно-

ри в рамките на втората годишна конференция за 

насърчаване на сътрудничеството и обмена на доб-

ри практики. 

29 ноември – София, Спектакъл по повод 20-та годишнина на 

Театър „Цвете“ 

4 декември – София, Благотворителен концерт „Вярвам в 

теб“ 

13 декември – Стара Загора, Коледни ателиета на Сдружение 

„Алтернатива 55“  

МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА 2013   

4-5 декември 2013, Парк-хотел “Москва”,София 

 

„МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА ’2013” е единст-
вената в България за младежи и младежи с  увреждания. 
Целта е да подобри уменията и обогатим опита на младежи-
те – начинаещи предприемачи за себе представяне и защи-
та на собствени бизнес и социални идеи.  

В борсата ще се включат представители на Министерство 
на регионалното развитие, Министерство на икономиката и 
енергетиката, Министерство на труда и социалното полити-
ка, Национален център „Европейски младежки програми и 
инициативи”, Агенция за хора с увреждания, CEED България 
(бизнес ангели), на банки, финансиращи фондове и кредити-
ращи институции, потенциални инвеститори, застраховате-
ли, организации на хора с увреждания, младежки НПО, пар-
тньорски фирми, медии и гости.  

http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/21�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/21�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/21�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/21�
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=2075690�
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=2075690�
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=2075690�
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=2075690�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2013/11/22�
http://bit.ly/1aKXvTT�
http://bit.ly/1aKXvTT�
http://bit.ly/1aKXvTT�
http://bit.ly/1aKXvTT�
http://bit.ly/1bmfSRb�
http://bit.ly/1bmfSRb�
http://bit.ly/1bmfSRb�
http://bit.ly/1bmfSRb�
http://www.ruseinfo.net/news_119698.html�
http://veliko-tarnovo.net/novini/blagotvoritelen-kontsert-vyarvam-v-teb.html�
http://veliko-tarnovo.net/novini/blagotvoritelen-kontsert-vyarvam-v-teb.html�
http://veliko-tarnovo.net/novini/blagotvoritelen-kontsert-vyarvam-v-teb.html�
http://veliko-tarnovo.net/novini/blagotvoritelen-kontsert-vyarvam-v-teb.html�
http://ngogrants.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=74�
http://ngogrants.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=74�
http://ngogrants.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=74�
http://ngogrants.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=74�
http://www.theatretsvete.eu/index.php?lang_id=1�
http://www.theatretsvete.eu/index.php?lang_id=1�
http://www.theatretsvete.eu/index.php?lang_id=1�
http://www.theatretsvete.eu/index.php?lang_id=1�
http://veliko-tarnovo.net/novini/blagotvoritelen-kontsert-vyarvam-v-teb.html�
http://veliko-tarnovo.net/novini/blagotvoritelen-kontsert-vyarvam-v-teb.html�
http://veliko-tarnovo.net/novini/blagotvoritelen-kontsert-vyarvam-v-teb.html�
http://veliko-tarnovo.net/novini/blagotvoritelen-kontsert-vyarvam-v-teb.html�
http://bit.ly/1b15fHx�
http://bit.ly/1b15fHx�
http://bit.ly/1b15fHx�
http://bit.ly/1b15fHx�
http://bit.ly/19vWXks�


Бр. 43-44/18.11.2013 г. 

BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Ком-

понент 2: Разкриване на социални услуги в общността   

Фонд „Социална закрила”  

Програма за предоставяне на малки грантове 

2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация"  

Процедура 2.4-12 с бенефициенти НИП, ВСС, Инспектората 

към ВСС, ВАС, ВКС, Прокуратурата на РБ и МВР 

ОПАК предоставя 10 млн. лв. за развитие на електронното 

управление 

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия” 

Подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) 

Европейски фонд за демокрация 

Глобален фонд на жените 

Асоциация на българските черноморски общини - създаване 

на силни партньорства между местните власти и НПО 

 

Покани за участие в търгове на ЕК 

VP/2013/010 Програма ПРОГРЕС, Предоставяне на умения за 

растеж и заетост (информацията е на англ. език) 

VT/2013/069 Програма ПРОГРЕС, Изграждане и управление 

на социално-политическа мрежа (информацията е на англ. 

език) 

VP/2013/011 Подготвително действие: Информационни цент-

рове за ЕС миграционни и командировани служители

(информацията е на англ. език) 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на Национална стратегия за дългосрочна грижа 

Проект на Национална стратегия за учене през целия живот 

за периода 2014-2020 г. 

ЗИД на Закона за защита от дискриминация 

Проекти на Национални доклади за прилагане на Орхуската 

конвенция 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусна-

лите образователната система (2013-2020) Въпроси по Кръг-

ла маса на тема „Партньорство за развитие и растеж - прави-

телството и общините в диалог за ефективни инвестиции и 

успешно управление на европейски проекти” Новите опера-

тивни програми, Общи регламенти за усвояване на европейс-
ки средства  

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол 

Регионални профили: показатели за развитие 2013, Институт 

за пазарна икономика 

 

Национален детски конкурс за авторска приказка 

 „Ще ти разкажа приказка” 

Дирекция “Култура” на Столична община, организира 
трети Национален детски конкурс за авторска приказка 
„Ще ти разкажа приказка”. Конкурсът е част от Календара 
на културните събития на Столична община. Конкурсът е 
на свободна тема и в него могат да участват деца в две 
възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Твор-
би ще се приемат до 15 декември 2013 г., включително, 
до 17.00 ч.                                                        Вижте повече 

http://bit.ly/1780pBr�
http://bit.ly/1780pBr�
http://bit.ly/1780pBr�
http://bit.ly/1780pBr�
http://bit.ly/1baiDbu�
http://bit.ly/1f8QCip�
http://bit.ly/1fCdDQd�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=661�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=661�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=661�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=661�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=660�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=660�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=660�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=660�
http://bit.ly/1iCfLDC�
http://bit.ly/1iCfLDC�
http://bit.ly/1iCfLDC�
http://bit.ly/1iCfLDC�
http://bit.ly/1aQY1nn�
http://bit.ly/1giFtQP�
http://bit.ly/1b1Gx4f�
http://bit.ly/1hBBnlY�
http://bit.ly/1aQYfLd�
http://bit.ly/1aQYfLd�
http://bit.ly/1aQYfLd�
http://bit.ly/1aQYfLd�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=393&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=393&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=393&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=393&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=393&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=390&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=390&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=390&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=390&furtherCalls=yes�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1087�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1090�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1090�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1090�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1090�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1080�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1084�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1084�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1084�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1084�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1085�
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=870�
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=870�
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=870�
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=870�
http://www.namrb.org/doc13/Vaprosi_1.pdf�
http://www.namrb.org/doc13/Vaprosi_1.pdf�
http://www.namrb.org/doc13/Vaprosi_1.pdf�
http://www.namrb.org/doc13/Vaprosi_1.pdf�
http://www.namrb.org/doc13/Vaprosi_2.pdf�
http://www.namrb.org/doc13/Vaprosi_2.pdf�
http://www.namrb.org/doc13/Vaprosi_2.pdf�
http://www.namrb.org/doc13/Vaprosi_2.pdf�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1089�
http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Editions/Regional_Profiles_2013_BG.pdf�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=73933&nxt=10�


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



Бр. 43-44/18.11.2013 г.
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
16-23 ноември - София, Професионално обучение за 
          професията "Болногледач", Фондация Пиа Матер
18 ноември – Бойница, Кръгла маса на ОИЦ-Видин
Велики Преслав, ОИЦ-Шумен представя новите оперативни програми 
Белослав, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“ 
19 ноември – Пещера, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Дулово, Информационна среща на ОИЦ-Силистра 
Хитрино, Информационна среща за новия програмен период
Ковачевци, Информационна среща на ОИЦ - Перник
Мадан, Информационна среща на ОИЦ – Смолян 
Ямбол, Информационна среща „Активни и образовани европейци“
Чернево, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“ 
20 ноември – Пловдив, Дискусия по Стратегия за култура на Пловдив
Лесичово, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Алфатар, Информационна среща на  ОИЦ-Силистра 
Каспичан, Информационна среща за новите оперативни програми
Девин, Информационна среща на ОИЦ – Смолян 
Благоевград, Информационен ден 
21-22 ноември - Брюксел, Конференция "Пълно социално включване на деца и младежи с увреждания"
Конференцията се организира от Съвета на Европа и Белгия, в партньорство с EASPD. Децата и младежите с увреждания имат абсолютно същите права и нужди като останалите деца и младежи във всички области. Те имат право да изразяват своето мнение, да участват в решенията, които ги засягат и да бъдат защитени от закона. Конференцията предлага отлична възможност да се разгледа позицията за правата на децата и младежите с увреждания.
21-23 ноември - София, Пета национална среща на евроекспертите от общините
21 ноември – Септември, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Главиница, ОИЦ-Силистра с информационна среща 
Нови пазар, ОИЦ-Шумен представя новите оперативни програми 
Чепеларе, Информационна среща на ОИЦ – Смолян 
Вършец, Информационна среща на ОИЦ – Монтана
Гоце Делчев, Информационен ден 
Долни Пасарел, Информационна среща на ОИЦ – София 
22 ноември - София, City Talk: Инструменти за финансиране на градско развитие
City Talk е серия от дискусионни събития, посветени на устойчиво и модерно градско развитие. Във всяко издание представяме успешен опит и решения за конкретни проблеми на градовете, в които живеем. Първите две издания разглеждаха проблемите пред градското осветление и градската мобилност. По време на City Talk: Инструменти за финансиране на градско развитие ще бъдат представени и дискутирани възможностите за реализиране и финансиране на градски проекти и на различните форми на публично-частни партньорства. 
22 ноември – Пазарджик, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Силистра, ОИЦ-Силистра с информационна среща 
Сандански, Информационен ден 
Брестник, Информационен семинар на ОИЦ – Пловдив 
26 ноември – Варна, Обществено обсъждане за изграждане на социални жилища
28 ноември  - София, Годишен благотворителен бал на 
Фондация „Светът на Мария“
28 ноември – Русе, Фестивал „Светът е за всички“
Велико Търново, Благотворителен концерт „Вярвам в теб“
29 ноември – София, Двустранна работна среща по EEA Grants
На 29 ноември 2013 година Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП организира в София двустранна работна среща между български НПО и организации от страните донори в рамките на втората годишна конференция за насърчаване на сътрудничеството и обмена на добри практики.
29 ноември – София, Спектакъл по повод 20-та годишнина на Театър „Цвете“
4 декември – София, Благотворителен концерт „Вярвам в теб“
13 декември – Стара Загора, Коледни ателиета на Сдружение „Алтернатива 55“ 
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
19 - 22 ноември - Париж, Среща на партньорите по проект BITSE
Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хора с увреждания и е финансиран от Европейската комисия.
26 - 29 ноември - Кардиф/Лондон, Обучение и обмен на опит
Обучение - обмен на опит с организацията Learning Disability-Wales в Кардиф и Лондон, Великобритания, по съвместен проект между Агенция за социално развитие “Вижън” и EASPD. Обучението е част от Европейската обучителна програма "Опит и партньорство" на НАСО. Темата на обучението е „Услуги за заетост - подкрепена заетост“. Лектор е Джим Кроу, Директор на Learning Disability-Wales и член на борда на EASPD.
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
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КАЛЕНДАР
19 ноември - Празник на сухопътните войски
20 ноември - Световен ден на децата
21 ноември - Ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж
Световен ден на телевизията (ООН)
Световен ден на приветливостта
Празник на село Караново
23 ноември - Св. Александър Невски, имен ден празнуват :  Имен ден: Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко
24 ноември - Св. Екатерина, имен ден празнуват: Екатерина, Катерина, Катя, Тинка, Тина
Световен ден на танца

НАСО поздравява всички именници 
и им пожелава крепко здраве! 
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността  
Фонд „Социална закрила” 
Програма за предоставяне на малки грантове
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" 
Процедура 2.4-12 с бенефициенти НИП, ВСС, Инспектората към ВСС, ВАС, ВКС, Прокуратурата на РБ и МВР
ОПАК предоставя 10 млн. лв. за развитие на електронното управление
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП
Тръст за социална алтернатива (ТСА)
Европейски фонд за демокрация
Глобален фонд на жените
Асоциация на българските черноморски общини - създаване на силни партньорства между местните власти и НПО

Покани за участие в търгове на ЕК
VP/2013/010 Програма ПРОГРЕС, Предоставяне на умения за растеж и заетост (информацията е на англ. език)
VT/2013/069 Програма ПРОГРЕС, Изграждане и управление на социално-политическа мрежа (информацията е на англ. език)
VP/2013/011 Подготвително действие: Информационни центрове за ЕС миграционни и командировани служители(информацията е на англ. език)
Годишен календар на НАСО за 2014 г.
НАСО започва подготовка на Годишен информационен календар за 2014 г. Ако искате вашите събития да бъдат включени в Календара, моля попълнете приложения формуляр и го изпратете на nasoki@naso.bg до 15 декември 2013 г. 
Екипът на НАСОКИ ви напомня,  че можете да изпращате своите новини,  проекти и друга информация,   и те ще бъдат включвани  в информационните издания на НАСО. 
Формуляр за регистрация на събитие
НАСО проведе европейски обмен на опит
В периода от 6 до 14 ноември 2013 г. Национален алианс за социална отговорност, съвместно с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), чийто представител за България е НАСО, проведе обмен на опит и добри практики на територията на няколко европейски страни. Делегацията на НАСО включваше представители на местните власти, доставчици на социални услуги и неправителствения сектор, работодатели от обичайния пазар на труда и членове на екипа на НАСО. В рамките на обмена на опит бяха проведени работни срещи с г-жа Кончета Култера, ГД Заетост, Социални политики и равни възможности на Европейската комисия и с Фламандската агенция за хора с увреждания.                                                                      Вижте повече
Конференция „Европейски политики за качество на социалните услуги“ на EASPD и НАСО в Брюксел
На 7 ноември 2013 г. в Брюксел се проведе еднодневна конференция на тема „Европейски политики за качество на социалните услуги“. Конференцията бе организирана от EASPD и НАСО в рамките на проект „Партньорство за достоен и независим живот“. Присъстваха представители на най-големите общински власти в България, доставчици на социални услуги и представители на неправителствения сектор, работодатели от обичайния пазар на труда и членове на екипа на НАСО. 
Вижте повече
Работна среща на НАСО с Фламандската агенция за хора с увреждания
На 8 ноември 2013 г. в Брюксел, Белгия се състоя работна среща между представителна делегация на НАСО и Фламандската агенция за хора с увреждания (VAPH). НАСО и VAPH имат дългогодишно партньорство и VAPH е носител на голямата награда на НАСО, като е една от двете организации извън България, които са получили високото отличие. Срещата води г-н Жос Туйс, председател на Фламандската агенция. Той представи работата на ръководената от него Агенция и цялата система на социални услуги за хора с увреждания във Фландрия. Основната цел на VAPH е да съдейства за подобряване на участието, интеграцията и равенството на възможностите във всички области на социалния живот за хора с увреждания.                                                            Вижте повече
Работно посещение на НАСО в Zonnestraal, Белгия
На 8 ноември 2013 г. представителна група на НАСО посети Zonnestraal – доставчик на услуга за възрастни хора с интелектуални увреждания. Zonnestraal се намира в Синт-Квинтенс-Леник, на около 20 км от Брюксел. Домакините представиха концепцията на предоставяне на услуги като изрично бе акцентирано върху индивидуалния подход при съставяне на плана за услуга на всеки конкретен потребител. Този план съобразява спецификите на заболяване на потребителя, неговото ниво на социализация и се стреми да постигне поставена цел за развитие.                         Вижте повече
Заседание на работната комисия на НАСО по местни социални политики
На 9 ноември 2013 г. в Брюксел се състоя заседание на работната комисия на НАСО по местни социални политики. Участваха представители на общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Пазарджик. Участниците обсъдиха задачите на работната комисия, както и възможностите за партньорство между общините и неправителствените организации за бъдещи идеи, проекти и дейности в подкрепа на европейско и национално партньорство. Обсъден беше механизъм за работата на работната комисия, който да създаде условия за постигане на основните цели и задачи, по които тя ще работи. Обсъдени бяха и събитията, проектите, включени в календара на НАСО и общините през следващите месеци.                                                                             Вижте повече
Работно посещение на НАСО в Германия
На 11 ноември 2013 г. представителна група членове на НАСО посети Кьолн, Германия за обмен на опит. Представителите на НАСО имаха възможност да се запознаят с предоставяните услуги в Alexianer – доставчик на услуги за защитена заетост на хора с увреждания. Alexianer е един от най-големите доставчици на този тип услуга на територията на Германия като предоставя 177 услуги в 5 района, управлява 17 болнични заведения и има над 92 хиляди потребителя. Оборотът на организацията за 2011 г. е 787 милиона евро.     Вижте повече
Работно посещение на НАСО в Холандия
На 12 ноември 2013 г. представителна група членове на НАСО посети Ротердам, Холандия, за обмен на опит с Pameijer - доставчик на услуги за заетост на хора с увреждания. Pameijer запозна присъстващите с разнообразието от социални услуги, които организацията предоставя на повече от 4500 потребители (деца и възрастни) в 180 локации в Холандия. Всеки потребител в Pameijer се разглежда и подкрепя напълно индивидуално. Процесът на подкрепа започва с разговор и дефиниране на целите на потребителя за постигане на автономност, съобразена със здравословното му състояние.           Вижте повече
Работна среща на НАСО с Job Link – Белгия
На 13 ноември 2013 г. в Брюксел НАСО проведе работна среща с Job Link – доставчик на услуга за подкрепена заетост в Белгия. Job Link има 12 офиса, обединени в единна организация, и представлява своеобразно бюро по труда за хора с увреждания. Организацията съдействия за осигуряване на професионална квалификация чрез практика директно при работодател и работа в интегрирана работна среда за хора с увреждания. Работата, която се осигурява, е дългосрочна, реално платена. Организацията обслужва 1900 потребителя годишно. Беше посочено, че клиентите на Job Link обикновено имат повече от един проблем освен безработицата, което налага комплексен подход при осигуряването на подкрепа за връщането им на отворения пазар на труда. Успеваемостта за реализация на клиентите на Job Link е над 85 %, което е изключително висок показател.                                   Вижте повече
НАСО участва в обсъждане на новата Директива за обществени поръчки в Европейския парламент
На 13 ноември 2013 г., по покана на EASPD, представителна делегация на НАСО, която включваше представители на местните власти, доставчици на услуги, работодатели и екип на НАСО, взе участие в изслужване за оценка на влиянието на новата Директива за обществени поръчки върху сектора на социалните услуги. Изслушването се проведе в Европейския парламент и бе домакинствано от г-жа Пиетикейнен и г-н Торвалдс, депутати в Европейския парламент, и организирано от EASPD. Участниците бяха ключови страни – представители на европейското гражданско общество, местни власти на национално и европейско ниво, доставчици на услуги и потребители.                                                                             Вижте повече
Работна среща на НАСО с Visit Flanders – Брюксел
На 14 ноември 2013 г. в Брюксел, Белгия НАСО проведе работна среща с Visit Flanders. Visit Flanders предоставя туристически услуги, достъпни за всеки и целевите групи на обслужване включват хора с хронични заболявания, възрастни, хора с увреждания, хора с нисък бюджет за почивка. Насоката на работа се базира на необходимостта на всеки от почивка независимо от здравословното или финансовото му състояние. За да се подпомогнат групи в неравностойно положение, са разработени и изградени две услуги – информационни точки за достъпни пътувания и Фламандски център за ваканционно участие. Тези две услуги приканват туристическия център да предостави услугите си като предоставя различни отстъпки и адаптира архитектурната среда за достъпност на хора с увреждания.                                                            Вижте повече
Европейски семестър 2014 г.: укрепване на икономическото възстановяване
В пакет от икономически и бюджетни препоръки се определят приоритети за 2014 г., включително борба с безработицата и възстановяване на банковото кредитиране за икономиката. Най-голямото предизвикателство, пред което в момента е изправена европейската икономика, е как да се подкрепи започналото възстановяване. Това е основното послание в тазгодишния годишен обзор на растежа English (en) (ГОР), приет от Комисията. С неговото приемане започва четвъртият европейски семестър за координация на икономическата политика — в условия на възобновяващ се растеж и напредък на страните членки в коригирането на дисбалансите, появили се преди кризата.                          Вижте повече
Извънредна среща на службите по заетост в Париж
Безработицата сред младежите в Европейския съюз се обсъди на извънредна среща на ръководителите на Обществените служби по заетост (ОСЗ) на 12 ноември 2013 г. в Париж, Франция. Тя е продължение на конференцията, проведена в Берлин на 3 юли 2013 г. по въпросите за заетостта на младежите и изпълнението на инициативата „Гаранция за младежта”. Извънредната среща се откри от Детлеф Екерт - директор на дирекция  „Европа 2020: Политики по заетостта” в Европейската Комисия и от  Жан Басер - ръководител на Обществената служба по заетостта на Франция. В рамките на срещата бе споделен опитът за нови конкретни мерки, които са насочени към безработни младежи от 4 обществени служби по заетостта.                                             Вижте повече
Бюджетът за 2014 година е ориентиран към икономически растеж и размразяване на социалните плащания
Проектът на държавния бюджет за 2014 година е ориентиран към създаване на условия за икономически растеж. Той предвижда ръст на икономиката с 1,8%. В него са заложени повече пари за социална политика, здравеопазване, образование и за регионите в страната, каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Денят започва” по БНТ. „240 млн. лв. повече приходи са предвидени в Бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Над 8 млрд. лева са парите за пенсии. Бюджетът е социално ориентиран, цели икономически растеж и той няма как да не бъде подкрепен”, коментира министър Адемов днешното гласуване на Бюджета на ДОО в Народното събрание. 
Вижте повече
Приоритетно финансиране на обучение и заетост на младежи до 25 г. с основно и по-ниско образование
През 2014 г. с приоритет ще се финансира обучението и заетостта на младежите до 25 г. с основно и по-ниско образование и с продължителност на регистрация в бюрата по труда до 4 месеца. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова на Работен обяд на министрите на труда от ЕС. Тя участва в Конференция за младежката заетост в Европа в Париж, Франция. Международният форум е посветен на един от най-приоритетните въпроси за ЕС - борбата с младежката безработица. На работния обяд заместник-министър Дянкова представи предприетите мерки за намаляване на младежката безработица и Националния план за изпълнение на Гаранцията за младежта. 
Вижте повече
36 % от работодателите са жени 
През второто тримесечие на 2013 г. 36 % от работодателите са жени. Заетостта при жените на възраст от 20 до 64 навършени години нараства спрямо второто тримесечие на 2012 г. с 1.2 процентни пункта, като достига 61 %. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова в хотел „Шератон”. Тя участва в Третия международен форум на женското предприемачество и Осми Данюб Нет бизнес форум.                                                                       Вижте повече
Ще почиваме шест последователни дни през май 2014 г.
Правителството взе решение за разместване на почивни дни през 2014 г. и обяви 2 май (петък), 5 май (понеделник) и 31 декември (сряда) за почивни дни, а 10 май (събота), 31 май (събота) и 13 декември (събота) за работни дни. През 2014 г. официалният празник 1 май – Ден на труда и международната работническа солидарност, е в четвъртък, а следващият ден по календар – петък, 2 май, е работен ден. Официалният празник 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия, се пада във вторник, а предишният ден – понеделник, 5 май, е работен ден. 31 декември 2014 г. – сряда, който е непосредствено преди 1 януари 2015 (Нова година), също е работен ден.                                                             Вижте повече
Представиха приоритетите на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи приоритетите на новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. на информационно събитие „Новият програмен период 2014-2020 г.”. Форумът е организиран под егидата на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова. „Пазарът на труда, намаляването на бедността и социалното включване и по-ефикасна работа на институциите в сферата на заетостта, социалното включване и здравеопазването, са основните акценти в новата оперативна програма”, каза министър Адемов. Той напомни, че по стратегията „Европа 2020” до 2020 г. равнището на заетост за населението между 20 и 64-годишна възраст трябва да достигне 76%, а броят на хората в бедност да намалее с 260 000 души.      Вижте повече
Съвместен проект на МТСП и Международната организация на труда
Над 11 500 работещи в социалната сфера, предимно служители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и агенциите към него, са обучени по проект „Изграждане на институционален капацитет на МТСП на Р България". Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Заедно с началника на кабинета на министъра Севинч Касабова, тя участва в среща на управителните съвети на проектите „Изграждане на институционален капацитет на Министерството на труда и социалната политика на Р България” и „Подкрепа на Министерството на труда и социалната политика на Р България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа” в Торино, Италия.                                     Вижте повече
Кръгла маса в ДАЗД по мерки за закрила на деца, въвлечени в родителски конфликти 
Проблемите, свързани с въвличането на децата в родителските конфликти, и мерките за преодоляването им бяха обсъдени на кръгла маса. В нея взеха участие представители на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, Агенцията за социално подпомагане, прокуратурата, адвокати, съдии от брачни колегии, водещи експерти в сферата на правата на детето, членове на активно ангажирани с тези въпроси родителски и други неправителствени организации.  Вижте повече
Комисията по регионално развитие в Европейския парламент одобри реформата в Кохезионната политика за периода 2014-2020 г.
Реформата в Кохезионната политика може реално да започне, след като Комисията по регионално развитие в Европейския парламент одобри компромисното решение. Това стана след повече от година преговори между Европейския парламент, Европейската комисия и министрите от Европейския съюз. По този начин се дава зелена светлина за 325 млрд. евро, предназначени за най-бедните райони на Европейския съюз, съобщиха от кабинета на заместник министър-председателя по управлението на средствата от ЕС. 
Вижте повече
Близо 500 участника събра събитието „Новият програмен период 2014-2020 г.“
Повече от 460 души взеха участие в заключителното събитие от националната кампания „Новият програмен период 2014-2020 г.". Форумът се организира от Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет. Събитието беше открито от Мария Димитрова, директор на дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в качеството на организатор. Тя съобщи, че около 15 милиарда евро ще бъдат средствата за нашата страна през следващия програмен период. 
Вижте повече
Промени в Закона за убежището и бежанците транспонират нова европейска директива
Правителството предлага на Народното събрание да приеме закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, с които в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2011/95/ЕС относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, на единния стандарт на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидирана закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила. 
Вижте повече
Бургас и Пловдив – сред топ 33 на най-достъпен град в Европа
Бургас попадна в селектираните 33 града, които покриха изискванията на конкурса “Достъпен град 2014” (Access  City Award 2014), организиран от Европейската комисия. Наградата на първенеца ще бъде връчена на 3 декември в Брюксел. Това е четвърто издание на конкурса, чийто съорганизатор е Европейският форум на хората с увреждания (European Disability Forum). Бургас успя да влезе в ТОП 30 и през 2011 година – тогава беше единственият български представител. Тази година в ТОП 33 е и град Пловдив. 
Вижте повече
Столична община - специална политика и отношение към децата лишени от родителски грижи
Столична община има специална политика и отношение за преструктурирането и грижата за децата лишени от родителски грижи. Тази политика е насочена към преструктуриране на домовете за деца, лишени от родителски грижи, което е свързано с тяхното закриване и разкриване на нови услуги, каза кметът на София Йорданка Фандъкова на откриването на втората малка къща – център за настаняване от семеен тип. 
Вижте повече
ДАЗД обявява процедура за подбор на нови членове на Съвета на децата
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява процедура за подбор на нови членове на Съвета на децата от областите: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Видин, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, Смолян, Стара Загора, София-град, София-област, Търговище, Шумен и Ямбол.                                               Вижте повече
Създава се законовата рамка за въвеждане на комплексното административно обслужване
Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс. Той е разработен в изпълнение на една от мерките на правителството за намаляване на регулаторната тежест. Предлаганите със законопроекта нормативни промени целят създаването на обща нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване, отчитайки новия подход на административните органи към реалностите в икономическия, обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация. С цел налагане на единно разбиране се създава легална дефиниция за понятието „комплексно административно обслужване”, с която се определя кръгът от субекти, реализиращи административното обслужване.   Вижте повече
Столична община обяви участието си в конкурса на Блумбърг
София заяви участието си в „Предизвикателство за кметове” на фондация „Блумбърг“. Столична община ще участва в международния конкурс с идея, предложена от граждани и доразработена в екип с неправителствените организации „Трансформатори”, Група Град и UnderGara. За целта стартира конкурсът „Предизвикай София“, в който възможност да представи своя иновативна идея за разрешаването на проблем на града има всеки гражданин или гражданска група. 
Вижте повече
Сайтът на община Видин - достъпен за хора със зрителни увреждания
Интернет страницата на Община Видин вече предлага версия за достъпност за незрящи или хора с намалено зрение. Адресът е http://vidin.bg/open/. Характерното за страницата е, че няма дизайн, който да се види с нормални браузъри, защото е предназначена да работи със специални. Подобен браузър може да бъде свален от http://www.webbie.org.uk/. Подредбата на менютата е променена така, че да  осигури максимално удобство на хората със зрителни проблеми.       Вижте повече
Семинар „Социално образователни услуги за деца с ментални проблеми и подкрепа на родителите им”
На 1 и 2 ноември 2013 г., в с.Ягода, Сдружение „Алтернатива 55“, което е член на НАСО, проведе вторият от поредицата семинари по Проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество ".  
Вижте повече
КСУ „Св. Георги“ откри мини-голф игрище
КСУ „Св. Георги“ - Пловдив, което е член на НАСО, откри специално мини-голф игрище на своя територия. Откриването стартира с турнир и с по 5 точки завършиха участието си заместник кметът Георги Титюков и директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Общината Веселина Ботева. Надпреварата беше част от програмата по откриване на най-новото спортно съоръжение в социалния център – игрището за мини-голф. Представителите на Общината се състезаваха наравно с още 14 възпитаници на Комплекса и един преподавател.                                                                       Вижте повече
Благотворителна викторина на „Сийдър” събра 3000 лв
На 5 ноември Фондация „Сийдър”, член на НАСО, проведе благотворителна викторина, която събра 3000 лв в подкрепа на работата ни с деца и младежи с увреждания. Седемнадесет отбора се състезаваха в 6 кръга въпроси в ирландския пъб J. J. Murphy’s в София, а победителите Клийвс и EBRD Bulgaria си поделиха голямата награда – ваучер за The Company Bar and Dinner! Викторината беше съпътствана от томбола със страхотни награди.                           Вижте повече
Етрополе – Домашен социален патронаж вече в центъра
Миналата есен по предложение на кмета на Етрополе, инж. Богомил Георгиев, общинският съвет взе решение за преместване на „Домашен социален патронаж“, град Етрополе, от старото му местонахождение (при гробищен парк) в центъра на града. Официалното откриване се състоя на 14 ноември. 
Вижте повече
Кръгла маса „Различията - обща надежда за Европа”
Кръгла маса „Различията - обща надежда за Европа”, посветена на младите хора в неравностойно положение, събра в София кмета на столицата Йорданка Фандъкова, евродепутатът Мария Габриел, представители на Френското посолство в България, неправителствени организации. Представен беше едноименния проект, изпълняван по програма „Младежта в действие”, чиято цел е да покаже, че един социален или физически проблем може да насочи младежите в различни посоки, но не задължително в посоката на изолация. 
Вижте повече
Готови са новите центрове за настаняване на деца с увреждания в Търговище
Новите два центъра за настаняване от семеен тип в Търговище са завършени и обзаведени и вече очакват първите си обитатели. Това заяви на заключителната пресконференция по проект „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище" неговият ръководител Румяна Дескова.                                Вижте повече
„От любов към живота” стана „Най-добра дарителска програма” за 2012 г.
Кампанията на AVON България срещу рака на гърдата получи две отличия в рамките на годишните награди на Български дарителски форум. Една от най-значимите благотворителни кампании – „От любов към живота – AVON срещу рака на гърдата”, получи първа награда в категория „Най-добра дарителска програма“ 2012 г. и втора награда в категория „Най-прозрачна дарителска програма” 2012 г. за десетата годишнина от старта й в България.                                      Вижте повече
„Работилница за светлина“ събра средства за деца със специфични потребности
На 6-ти и 9ти ноември в приятната атмосфера на Бест Уестърн Хотел ЕКСПО София се проведоха две ателиета от първата благотворителна „Работилница за светлина”, организирана от Сдружение „Дете и пространство”. Работилницата събра представители на фирми и частни лица, които под ръководството на Николай Табаков с помощта на метална рамка и цветни хартии, се превърнаха в дизайнери. С много желание, търпение и творчески дух, те направиха свои уникални лампи и така символично създадоха светлина за 14 деца и младежи с физически и психически затруднения, настанени в двата центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в София. 
Вижте повече
"Каритас България" честват 20 години
„Каритас България” инициира информационна седмица по повод Деня на Каритас в периода 04-10 ноември. Инициативата преминaва под мотото „20 години заедно с хората в нужда”, тъй като през настоящата година се навършват 20 години от учредяването на федерацията. Отбелязването на Деня на Каритас в годината на Вярата, е една прекрасна възможност да се върнат към корените на дейността им. 
Вижте повече
Стартира Академия КЛЮЧ
На 13 ноември 2013 г. стартира Академия КЛЮЧ – първата по рода си академия за млади хора, решили да се включат работата на неправителствени организации. Тя е провокирана от успеха на четирите издания на инициативата Форум КЛЮЧ (www.forum-klyuch.info), в която досега са участвали над 2000 души.                                                       Вижте повече
Конференция "Предизвикателството-доброволец"
На 14.11.2013г. фондация "Подари усмивка", съвместно с община Димитровград проведоха конференция на тема "Предизвикателството-доброволец". Присъстваха директори и представители на всички социални услуги, библиотеката, историческия музей. Зам. кмета г-н Кузев приветства от името на общината участващите във форума. В началото г-жа Наталия Делчева от фондация "Подари усмивка" представи работата на организацията с доброволци.          Вижте повече
Бр. 43-44/18.11.2013 г.
Учредена е Фондация „Глобални библиотеки – България” (ФГББ)
Фондация „Глобални Библиотеки – България” е учредена на 9 август 2013 г., за да продължи мисията и целите на Програма „Глобални библиотеки – България”, стартирала през 2009 г. с предоставянето на безвъзмездно финансиране за България от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.  Мисията на новоучредената фондация е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.                                                          Вижте повече
Варна ще има Виенско колело като това в Лондон
Варна ще има Виенско колело по подобие на London Eye във столицата на Великобритания. Съоръжението ще бъде високо 34 метра и ще се намира на входа на пристанището в морската столица. Атракцията ще бъде наета от собствениците на затворилия "Sofia Land".                                         Вижте повече
Стартира Регионална академия за мениджмънт в културата 
25 мениджъри в областта на културата от Югозападния регион са първите участници в първата Академия за мениджмънт в културата, която е съвместен проект на Столична община и СУ „Св. Климент Охридски”. Регионалната академия се организира и провежда от Асоциация за развитие на София и е в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата.                    Вижте повече
Пловдив участва в най-голямата туристическа борса в Лондон
От  3 до 8 ноември 2013 г. Община Пловдив бе представена на WTM – London –  най-голямата в света туристическа борса за професионалисти. Представянето на България протече под патронажа на Министерството на икономиката и енергетиката в рамките на националния щанд. Община Пловдив участва за пети път със самостоятелен деск на представителния национален щанд. Целенасоченият интерес от чужди компании към  Пловдив като туристическа дестинация и търсените възможности за бизнес партньорства показват, че традиционното участие на Пловдив дава устойчиви резултати. 
Вижте повече
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Аурубис България получи награда за "Най-голям обем на финансови дарения"
На 11 ноември по време на връчването на Осмите годишни награди за благотворителност под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев Аурубис България, които са член на НАСО, за четвърта поредна година бе отличена с награда от Българския дарителски форум в категорията „Най-голям обем на финансови дарения”. 
Вижте повече
Всички победители
Българският пазар показва зрялост по отношение на КСО
Интервю с Марина Стефанова е изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН 
Вижте повече
Над 7 000 лева са събрани на маратона Sofia Evening Run в подкрепа на децата в приемни семейства
Над 7 000 лева събраха участниците в маратона „Sofia Evening Run” в подкрепа на децата в приемни семейства в България. Състезанието, организирано от клуб „Бегач”, се проведе на 27 октомври 2013 година в Борисовата градина, а в него се включиха рекорден брой участници - близо 800. Сред основните цели на организаторите е популяризирането на благотворителността.                                       Вижте повече
Район „Нови Искър” раздаде годишните награди за социално отговорен бизнес
Район „Нови Искър” проведе второто издание на ежегодния форум „Бизнес  и администрация заедно”. Предмет на дискусия в тазгодишното издание беше темата за подобряване и оптимизиране както на работата между администрацията и бизнеса, така и работата на администрацията в полза на жителите на района.                                                   Вижте повече
МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА 2013  
4-5 декември 2013, Парк-хотел “Москва”,София

„МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА ’2013” е единствената в България за младежи и младежи с  увреждания. Целта е да подобри уменията и обогатим опита на младежите – начинаещи предприемачи за себе представяне и защита на собствени бизнес и социални идеи. 
В борсата ще се включат представители на Министерство на регионалното развитие, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалното политика, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Агенция за хора с увреждания, CEED България (бизнес ангели), на банки, финансиращи фондове и кредитиращи институции, потенциални инвеститори, застрахователи, организации на хора с увреждания, младежки НПО, партньорски фирми, медии и гости. 
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Проект на Национална стратегия за дългосрочна грижа
Проект на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
ЗИД на Закона за защита от дискриминация
Проекти на Национални доклади за прилагане на Орхуската конвенция
Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) Въпроси по Кръгла маса на тема „Партньорство за развитие и растеж - правителството и общините в диалог за ефективни инвестиции и успешно управление на европейски проекти” Новите оперативни програми, Общи регламенти за усвояване на европейски средства 
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Регионални профили: показатели за развитие 2013, Институт за пазарна икономика
Национален детски конкурс за авторска приказка
 „Ще ти разкажа приказка”
Дирекция “Култура” на Столична община, организира трети Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”. Конкурсът е част от Календара на културните събития на Столична община. Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Творби ще се приемат до 15 декември 2013 г., включително, до 17.00 ч.                                                        Вижте повече
Проучване на НСОРБ
НСОРБ – В ПОЛЗА НА ОБЩИНИТЕ

С настоящото проучване, НСОРБ си поставя за цел да получи оценка от общините за дейността си през последните три години; да идентифицира сферите, в които общините имат нужда от подкрепа и формите за нейното предоставяне; да съгласува бъдещите си приоритети с реалните потребности на общините.
Въпросникът е предназначен за попълване от кметовете, общинските съветници или служители, които имат желание да изразят своето мнение и по този начин да спомогнат за развитието на нашата организация. За улеснение при попълването, са предложени възможни варианти за отговор. Моля да се отчита, че по отделните въпроси са допустими различен брой отговори.

Попълненият въпросник следва да бъде изпратен в офиса на НСОРБ в срок до 4 декември 2013 г.: на електронен адрес: namrb@namrb.org (електронен формат на въпросника ще Ви бъде изпратен по e-mail, както и може да бъде намерен на интернет-страницата на НСОРБ – www.namrb.org – раздел „Новини”) или по пощата – на адрес: София 1111, ул. “Голаш” 23.

Изтеглете:
Въпросник за проучване НСОРБ – В ПОЛЗА НА ОБЩИНИТЕ


