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КАЛЕНДАР 

3 ноември - Ден на българския художник 

4 ноември - Професионален празник на русенските  

          корабостроители 

5 ноември - Световен ден на мъжете 

8 ноември - Архангеловден 

Професионален празник на служителите в по-

лицията 

Ден на Западните покрайнини 

9 ноември - Международен ден за борба срещу  

          расизма, ксенофобията и антисемитизма 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Среща-семинар „Адаптиране на академичните програми 

към директна работа с лица и деца с увреждания“ 

На 29 октомври 2014 г. във Великотърновския университет 

„Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ) се проведе среща семинар 

на тема „Специфика на работата с хора с увреждания. Харак-

теристика на социалните услуги за хора с увреждания. Адап-

тиране на академичните програми към директната работа с 

лица и деца с увреждания”. Семинарът се организира от 

представителството на Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО) за Велико Търново - „Център за социална 

рехабилитация и интеграция” за възрастни и лица с уврежда-

ния над 18 години, в партньорство с ВТУ „Св.св. Кирил и Ме-

тодий“, който бе и домакин на срещата.              Вижте повече 

 

Уважаеми колеги, 

във връзка с планирането на дейностите и съби-

тията на НАСО за 2015 г. ще очакваме Вашите 

предложения за включването им в годишната 

програмата за 2015 г.  Моля обърнете внимание, 

че крайния срок за изпращане е 5 ноември 2014 г.  

 

Очакваме Вашите предложения на ntc@naso.bg  

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1nV5gE1
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 
Социално включване на правонарушители чрез инова-

тивни модели на социални предприятия 

На 29 октомври 2014 г. в зала 1 на Министерство на труда и 

социалната политика се проведе информационен ден по про-

ект "Социално включване на правонарушители чрез инова-

тивни модели на социални предприятия". В срещата участва-

ха представители на Министерство на труда и социалната 

политика, Министерство на правосъдието, Агенция за соци-

ално подпомагане, преподаватели и НПО организации, вклю-

чително и Национален алианс за социална отговорност. Про-

ектът се реализира от Фонд за превенция на престъпността - 

ИГА - активен член на НАСО и представител на НАСО за 

регионите Пазарджик и Пловдив.                         Вижте повече 

 

Конференция "Възможни ли са интегрираните подхо-

ди...?“ 

На 29 и 30 октомври 2014 г. в София се проведе двудневна 

конференция на тема: Възможни ли са интегрираните подхо-

ди при предоставянето на здравни, образователни и социал-

ни услуги?", организирана от Българският център за несто-

панско право и Националното сдружение на общините в Ре-

публика България. Екип на НАСО участва активно в дискуси-

ите на конференцията като представи работата на НАСО по 

въвеждане на критерии и стандарти за качество на услугите, 

даде своята оценка за препоръчаните модели на социално 

договаряне и направи препоръки за детайлизиране на някои 

ключови моменти, по-специално за ускорено въвеждане на 

стандарти за качество, измерване на качеството с оглед цели 

и резултати.                                                            Вижте повече 

КСООС: Инвалидна пенсия поради общо заболяване да 

се отпуска срещу реален осигурителен стаж 

Занапред пенсията за инвалидност поради общо заболяване, 

за която се изисква наличие на минимален осигурителен 

стаж, да се отпуска, само ако поне за 1/3 от този стаж реално 

са плащани осигурителни вноски. Това предлага Консулта-

тивният съвет за оптимизация на осигурителната система 

(КСООС) в документа с идеи за промени, който ще бъде връ-

чен на следващото правителство. В момента осигурените на 

възраст до 25 години придобиват право на пенсия за инва-

лидност поради общо заболяване при осигурителен стаж от 1 

година, между 25 и 30-годишните – при стаж от 3 години; а 

над 30-годишните – при стаж от пет години.        Вижте повече 

Въвежда се механизъм за справедливо налагане на фи-

нансови корекции при нарушения по оперативните прог-

рами 

Правителството одобри промени в методологията за опреде-

ляне на финансови корекции във връзка с нарушения, уста-

новени при възлагането и изпълнението на обществени по-

ръчки и на договори по проекти, съфинансирани от европейс-

ките фондове. Целта е да се въведе ясен подход за опреде-

ляне на случаите, в които финансовата корекция не следва 

да бъде за сметка на бенефициента, както и обективни крите-

рии за покриването й. Определени са основните принципи за 

установяване на случаите на налагане на финансови корек-

ции, които не следва да бъдат за сметка на бенефициентите.  

Вижте повече 

Приет е план за изпълнение на Стратегията за намалява-

не на дела на преждевременно напусналите образовател-

ната система 

Правителството прие План за изпълнение на Стратегията за 

намаляване на дела на преждевременно напусналите обра-

зователната система (2013-2020) за периода 2014-2015 годи-

http://bit.ly/1FVnLy7
http://bit.ly/1sRfxwT
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1180-2014-10-30-13-34-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1191-2014-10-31-12-42-48
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на. Планът подкрепя ключовите мерки в политиките за пре-

венция, интервенция и компенсиране на отпадането и преж-

девременното напускане на образователната система. Изпъл-

нението му ще допринесе за равния достъп и подкрепата за 

развитие, за приобщаването на децата и учениците в систе-

мата на предучилищното възпитание и подготовка и на учи-

лищното образование като предпоставка за пълноценна лич-

ностна реализация и за равноправно социално включване.  

Вижте повече 

Промени в Наредбата за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти 

Правителството одобри промени в Наредба за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 

лекарствените продукти. В съответствие с разпоредбата на 

чл. 289, ал. 1 от ЗЛПХМ се предвижда промяна в чл. 5, ал. 1 

от Наредбата. Съгласно предложената нова редакция, на 

административно-наказателна санкция (глоба или имуществе-

на санкция) подлежат всички субекти по веригата, които про-

дават лекарствени продукти, различни от образуваните по 

реда на закона. Променят се и разпоредбите, отнасящи се до 

страните, в които цените на лекарствените продукти се изпол-

зват като референтни за целите на ценообразуването.  

Вижте повече 

Одобрен е двугодишен план по Националната стратегия 

за развитие на педагогическите кадри 

Правителството прие Национален план за изпълнение на дей-

ностите по Националната стратегия за развитие на педагоги-

ческите кадри (2014-2020). Стратегията беше приета в среда-

та на тази година и определя рамката на държавната полити-

ка за образование и обучение и за професионално развитие 

на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход 

и на политики за подобряване качеството на образованието в 

страната, създава условия за повишаване на авторитета и 

социалния статус на учителите.                             Вижте повече 

 

Актуализирана е Националната стратегия за развитие на 

научните изследвания в България 2020 

На 29 октомври правителството одобри актуализиран вариант 

на Националната стратегия за развитие на научните изследва-

ния в България 2020 и План за действие към него за периода 

2015-2020 г. Актуализираният вариант на Стратегията и на 

Плана за действие се основават на изводите от изпълнението 

на Плана за действие до 2013 г., резултатите от изпълнението 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособност-

та на българската икономика” 2007-2013 т. и са разработени в 

съответствие и в допълнение на целите и приоритетите на 

Националната програма за реформи и Националната програ-

ма на развитие България 2020.                               Вижте повече 

Насърчаването на детското участие в България бе обсъ-

дено на кръгла маса 

Възможностите и предизвикателствата пред детското участие 

в България бяха обсъдени на 28 октомври 2014 г. на кръгла 

маса, организирана от Държавната агенция за закрила на де-

тето /ДАЗД/, УНИЦЕФ България и Фондация „Партньори Бъл-

гария”. „Детското участие е един от основните принципи в Кон-

венцията на ООН за правата на детето. То е процес, който 

възрастните насърчават и който дава възможност на младите 

хора свободно да изразяват своето мнение и да участват при 

вземането на решения. По този начин ще направим живота на 

децата по-добър, това заяви в приветствието си г-жа Цвета 

Антонова, директор на Дирекция „Държавна политика за дете-

то” в ДАЗД.                                                                Вижте повече 

Отпускат 5,6 млн. лв. за по-добро образование 

Над 5,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на 

общините ще бъдат отпуснати за осигуряване на дейности по 

три национални програми за развитие на средното образова-

ние, изпълнявани от общинските училища. Средствата, които 

се предоставят по НП „Оптимизация на училищната мрежа", 

са в размер на 2 129 697 лв. По НП „Информационни и комуни-

кационни технологии в училище" за изплащане на остатъка от 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1189-2014-10-31-12-40-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1190-2014-10-31-12-42-02
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1188-2014-10-31-12-40-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1187-2020
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1182-2014-10-30-13-41-27
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

годишните разходи за интернет свързаност на училищата са 

осигурени 365 544 лв. Други 3 150 107 лв. са предназначени 

за дейностите, изпълнявани от общинските училища по НП 

„С грижа за всеки ученик".                                     Вижте повече 

Наръчник за електронно отчитане на проекти по ОПАК 

„Освен на хартия всички документи по проектите, финанси-

рани от Оперативна програма "Административен капаци-

тет" (ОПАК), следва да бъдат съхранявани и на електронен 

носител и да са организирани в електронно досие, аналогич-

но на хартиеното". Това припомни на 28 октомври 2014 г. 

ръководителят на програмата Моника Димитрова-Бийчър при 

откриването на обучение за бенефициенти в София. В него 

участват близо 100 експерти от централната, областната и 

общинската администрация. Бенефициентите са длъжни да 

съхраняват оригиналите на документите за срок от 3 години 

след закриването на ОПАК (2018 г.).                   Вижте повече 

АЗ подписа договор за сътрудничество с УНСС 

Рамков договор за сътрудничество подписаха изпълнителни-

ят директор на Агенцията по заетостта (АЗ) д-р Асен Ангелов 

и ректорът на Университета за национално и световно сто-

панство проф. Стати Статев. Инициативата е част от актив-

ната кампания, която АЗ провежда сред младежите от нача-

лото на годината. Целта е те да бъдат информирани за въз-

можностите за стаж, допълнителна квалификация, обучение 

и заетост, както и да получават качествено консултиране, 

професионално ориентиране, мотивиране и посредничество 

в бюрата по труда в цялата страна.                     Вижте повече 

Вицепремиерът Йордан Христосков: Политически реше-

ния разбалансираха социално-осигурителната система 

„Разбалансираността на социално-осигурителната система се 

получи най-вече през последните 10 години, като по полити-

чески подбуди се извършваха взаимно противоречащи си 

действия“. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и 

социалната политика Йордан Христосков. „Намаляваха се 

осигурителните вноски и основата, върху която те се начис-

ляват, премахваха се и някои по-строги мерки срещу онези, 

които не си плащат вноските“, обясни той. „От друга страна 

пък се увеличаваше броят на хората за ранно пенсиониране, 

извършваха се разни допълнителни плащания, преразпреде-

ление, при което се получи този огромен дефицит“, уточни 

вицепремиерът.                                                     Вижте повече 

 

60% от участвалите в програми и мерки за заетост на 

МТСП са намерили работа след това 

Почти 60% от хората, участвали в програми и мерки за зае-

тост на МТСП, са намерили работа след това. При някои 

заетостта е била временна, докато други са започнали дори 

собствен бизнес. Това сочат данните от представената на 28 

октомври 2014 г. в МТСП оценка на активните политики на 

пазара на труда. Изследването е изготвено по поръчка на 

МТСП с финансиране по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. То се реализира по проект „Извършване 

на оценка на ефекта на активните политики на пазара на 

труда, финансирани със средства от държавния бюджет”.  

Вижте повече 

България е 38-а в класация на СБ за правене на бизнес 

Сингапур е най-добрата страна в света за правене на бизнес 

за девета поредна година, а България е поставена на 38-о 

място от 189 страни в ежегодно изследване на Световната 

банка, цитирано от Би Би Си. От балканските държави преди 

България са само Черна гора и Македония, съответно на 36-

о и 30-о място, но страната ни изпреварва Румъния и Тур-

ция. Нова Зеландия е на второ място в класацията на Све-

товната банка "Правене на бизнес", а Хонконг е на трета 

позиция. Държавите са оценени според това доколко лесно е 

на фирмите да работят там. В топ 10 попадат още Дания, 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1177-5-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1185-2014-10-31-08-51-21
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1186-2014-10-31-11-07-58
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1181-2014-10-30-13-36-01
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1179-60
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„Нови политики и услуги за семействата“ в София 

На 28 октомври 2014 г. в Столична община се проведе прес-

конференция на тема „Нови политики и услуги за семейства-

та“. Институтът за семейна политика (ИСП), Институтът за 

изследване на обществата и знанието при БАН и Столична 

община представиха на пресконференцията предложения за 

нови политики и услуги в София за подкрепа на семействата. 

Поводът е приключването на проекта „Състоянието на се-

мейната политика на територията на столицата и възможнос-

ти за нейното подобряване“.                                 Вижте повече 

Община Ямбол финализира дейностите по проект за пре-

доставяне на услуги от семеен тип за интеграция на деца 

и младежи с увреждания 

Община Ямбол изпълни поредния си успешен проект и то в 

най-крехката област на проектиране – социалната. Това зая-

ви по време на заключителна пресконференция зам.-кметът 

на Ямбол Илиана Бицова, съобщиха от пресцентъра на Об-

щина Ямбол. Тя изтъкна водещата роля на община Ямбол в 

развитието на социалните услуги на национално ниво като 

подчерта, че общината проправя пътя за развитието на услу-

гата - "Център за настаняване от семеен тип" (ЦНСТ) за Бъл-

гария и успешно се справя с предизвикателството да бъде 

първа в тази област.                                               Вижте повече 

Обучителни ателиета за младежи в неравностойно поло-

жение в Балчик 

През месец октомври 2014 г. в гр. Балчик в сътрудничество с 

Фондация "Формат СФФ" и ДКИ-КЦ "Двореца", НЧ "Вещина-

2005" за пореден път се провежда аудио-визуална практика за 

млади творци от България и Европа. Tя се организирана вся-

ка година от създаването си с основен фокус документално 

кино. Всяка есен, младежи от Европа се обединяват в Балчик, 

за да споделят своя опит. Тази година се провеждат и специ-

ални обучителни ателиета за деца в неравностойно положе-

ние в Каменна зала на ДКИ-КЦ "Двореца" в Балчик.  

Вижте повече 

Нови услуги по дентална помощ за децата 

Председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борис-

лав Миланов съобщи в Кърджали, че Националната програма 

за превенция на оралните заболявания при деца до 18 години 

ще се разшири и ще продължи за нов петгодишен период от 

2015 до 2020 година. Тя ще обхване и нови услуги по дентал-

на помощ за децата.Д-р Миланов и д-р Виктория Жекова, на-

ционален координатор на програмата за силанизиране на 

зъбите се включиха в кръгла маса с участието на зъболекари, 

медицински сестри, директори на училища, общинари, предс-

тавители на РИО и РЗИ.                                         Вижте повече 

Община Варна ще подкрепи нови 50 двойки с репродук-

тивни проблеми 

Бюджетът на общинския фонд „Ин витро“ на Варна с макро-

рамка от 100 000 лв. да бъде запазен и през 2015 г., за да 

Южна Корея, Норвегия, САЩ, Великобритания, Финландия и 

Австралия, а Германия е поставена едва на 14-то място.  

Вижте повече 

Добри резултати за България в класация за равенство 

между половете 

България се е представила доста добре в класация на Све-

товния икономически форум за равенство между половете, 

базирана на изготвяния от организацията индекс. Оказва се, 

че ние заемаме 22-ро място в света по този показател. За 

сравнение всички останали балкански държави са на значи-

телно по-ниски позиции, като Гърция например е чак на 91-а. 

България постига и немалък ръст в подреждането - миналата 

година бяхме на 43-о място. Според авторите на изследване-

то жените в България имат среден годишен доход от 13 130 

долара, а мъжете – от 19 115 долара.                  Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1198-2014-10-31-15-53-15
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1183-2014-10-30-13-56-54
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1176-2014-10-30-13-25-50
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1178-2014-10-30-13-28-42
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1203-38
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1204-2014-10-31-16-36-14
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могат 50 двойки да получат шанс да имат дете – това пред-

ложение е готово и ще бъде внесено в Общинския съвет, 

обяви д-р Лидия Маринова, зам.-кмет на община Варна по 

време на пресконференция, организирана от фондация 

„Искам бебе“. Поводът бе отбелязването на една година от 

откриването на информационния център на фондацията в 

морската столица.                                                  Вижте повече 

Общински ученически съвет се учредява в Смолян 

По идея на община Смолян бяха поканени представители на 

ученическите съвети от училищата. Целта е да бъде учреден 

Общински ученически съвет, посочи секретарят Момчил Ни-

колов, който се срещна с младите хора. „Искаме Общината 

да е едно по-добро място за Вас, защото децата и младежи-

те сте най-важни за нас. Надяваме се да ни бъдете полезни с 

мнения, инициативи и консултации и да работим съвместно”, 

посочи Николов. Общинският ученически съвет ще бъде не-

формално, доброволно обединение на младежи в ученическа 

възраст.                                                                   Вижте повече 

Нови 7 социални услуги ще бъдат разкрити в сградата на 

ДМСГД - Русе 

Община Русе внесе проектно предложение по схема за без-

възмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за 

щастливо бъдеще" – КОМПОНЕНТ 2: „Разкриване на инова-

тивни интегрирани услуги за деинституционализация и пре-

венция на изоставянето на деца от 0 до 3 години" за отпуска-

не на сумата от 599 967 лв. за разкриване на 7 иновативни 

интегрирани услуги за деца от 0 до 3 години: Специализира-

на резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от 

постоянни здравни грижи, Звено „Майка и бебе“ със Спешен 

прием, Дневен център за деца с увреждания, Семейно-

консултативен център, Център за майчино и детско здраве, 

Център за подкрепа на приемната грижа и осиновяването и 

Център за психично здраве за деца.                    Вижте повече 

РАПИВ-Варна събра младежи на кръгла маса 

На 30 октомври 2014г. в сградата на Регионална агенция по 

предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), се проведе 

кръгла маса с участието на младежи от университетите и про-

филираните гимназии в град Варна. Водеща тема на кръглата 

маса бе „Изменението на климата – актуални европейски стра-

тегии и политики за адаптиране”. Целта на кръглата маса с 

целевата група „Младежи” е да запознае бъдещите специалис-

ти с актуалните европейски стратегии и политики в областта на 

адаптирането към климатичните промени в сектори на иконо-

миката, уязвими за изменението на климата.        Вижте повече 

КАРИЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

В Димитровград търсят специалисти за работа по социа-

лен проект 

Община Димитровград продължава да търси специалисти за 

работа по проекта за социално включване „Да за децата на 

Димитровград”. Свободни са позициите за двама социални 

работници, петима медиатори и по един юрист, гинеколог, 

акушер, педиатър, психолог и медицинска сестра. Документи 

се подават в срок до 3 ноември, като е необходимо кандида-

тите да попълнят автобиография, чийто образец могат да 

намерят на официалния сайт на общината .       Вижте повече 

Стартира конкурс за избор на социални терапевти - де-

тегледачи по проект на Община Казанлък 

Стартира конкурс за избор на социални терапевти - детегле-

дачи в социалните услуги, които ще се предоставят по проект 

„Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казан-

лък". Проектът на Община Казанлък е финансиран от Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. 

Услугите, свързани с проекта, са нови и целят замяна на инс-

титуционалната грижа с такава, близка до семейната среда в 

общността. В град Казанлък ще функционират три Центъра 

за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жили-

ще.                                                                           Вижте повече 

Ако искате да публикуваме свободните работни  

позиции във Вашата услуга или община,  

пишете на nasoki@naso.bg. 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1194-varna-repr
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1197-2014-10-31-15-42-21
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1199-ruse-new7
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1206-2014-11-02-15-07-48
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1201-2014-10-31-16-27-54
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1202-2014-10-31-16-28-23
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КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Български компании отварят вратите си за деца на служи-

телите 

За втора поредна година български компании отварят вратите 

си за децата на служителите в рамките на националната ини-

циатива „Гордея се с труда на моите родители“ по случай Де-

ня на будителите. Идеята е със специално разработени прог-

рами и игри да им покажат защо трудът на родителите им е 

важен. Инициативата е на Българската мрежа на Глобалния 

договор на ООН, а целта е да бъде ежегодна и да обхване 

бизнеса в цялата страна. От миналата година броят на компа-

ниите участници се е удвоил и тази есен в 24 компании ще 

гостуват повече от 900 деца от 8 града – София, Пловдив, 

Панагюрище, Гълъбово, Огняново, Девня, Русе, Пирдоп и 

Сливница.                                                                 Вижте повече 

Стартира първият дигитален кариерен форум в България 

Стартира „Младите могат“ - първият по рода си дигитален 

кариерен форум в България, част от онлайн платформата за 

млади професионалисти – www.jobio.me. Проектът дава въз-

можност на всички, които търсят работа, да докажат своите 

умения чрез включване в зададени от компаниите предизви-

кателства. Това се случва единствено чрез записването на 

видеоклип в рамките на 2 минути. Така компаниите ще бъдат 

улеснени, а кандидатите ще имат по-добра възможност да 

представят уменията си по нетрадиционен начин. 

 Вижте повече 

Карловската библиотека вече има нов детски отдел 

Библиотеката в Карлово, част от мрежата на Национален али-

анс за работа с доброволци, вече може да се похвали с обно-

вен Детски отдел. Проектът „Да върнем децата в библиотека-

та” бе реализиран благодарение на дарителската кампания на 

Райфайзенбанк – „Избери, за да помогнеш”. Това е проект, с 

който да се привлекат децата на Карлово и да се създаде 

култура на четене, да се разкрие чудният свят на книгите и 

възможностите на библиотеката, посредством различни зани-

мания и игри. Новото обзавеждане е съобразено с възрастта 

и нуждите на малките ползватели.                        Вижте повече 

Вижън Арт представи "Изкуството на числата" 

На 31 октомври 2014 г. в Арт клуб "Вижън Хол" във Варна се 

откри фото изложба под името "Изкуството на числата". Екс-

позицията включва 15 фото проекти, създадени от участни-

ците на студио "Компютри" към Творческа къща "Вижън 

Арт". Проектите използват иновативен начин за създаване 

на творчество чрез прилагане на софтуерни възможности 

или т.нар. Математическо изкуство. На официалното откри-

ване присъстваха граждани и гости на Варна, както и потре-

бители на Център за социална рехабилитация и интеграция 

Вижън.                                                                    Вижте повече  

ТЕХНОЛОГИИ 

Робот с отворен код се включва в образованието 

Френски научен екип създаде робот с мисия да вдъхнови ино-

вациите в образованието. Poppy е първият хуманоиден ро-

бот, създаден чрез триизмерен печат и изцяло с отворен код, 

съобщи Европейската комисия. Всеки може да конструира и 

програмира Poppy. Това означава, че роботът не е предназ-

начен само за учени и инженери – неговите създатели искат 

да го включат в професионалното обучение и да дадат въз-

можност на учащите да експериментират. Poppy е създаден 

от екипа Flowers в института INRIA, който разработва компю-

търни модели и модели на роботи като инструменти за изуча-

ване на процесите на развитие на човека.           Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1192-2014-10-31-12-46-31
http://www.jobio.me
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1193-2014-10-31-12-47-16
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1196-2014-10-31-15-39-13
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1205-2014-11-02-15-03-51
http://nasoki.bg/bg/tehnologii/12-tehnologii/1200-2014-10-31-16-26-19
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

12 ноември - София, Среща на представителства на НАСО 

от Западна България 

Представителствата на НАСО от Западна България ще 

направят обсъждане и планиране на Годишната програма на 

НАСО за 2015 г., ще обсъдят детайли по работата на от-

делните представителства в различните региони и ще изг-

радят механизъм на координация помежду си. 

1 - 4 декември - Брюксел, Събития на EASPD по повод 

Международния ден на хората с увреждания 

От 1 до 4 декември 2014 г. по повод Международния ден на 

хората с увреждания (3 декември) EASPD ще проведе серия 

от събития и семинари, както и работни срещи в Европейс-

кия парламент. В рамките на тези събития се предвижда 

още заседание на Борда на EASPD, където ще бъде обсъде-

но изпълнението на плановете през изминалата година и 

ще постави началото на планирането за следващата годи-

на.  
ПРЕДСТОЯЩО 

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

Световната организация на електронните правителства на 

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

гражданите: открити, споделящи и сътрудничещи си градове-

те”  

5 ноември – Пазарджик, Информационна среща на тема 

„Възможностите, които ни предлагат новите оперативни прог-

рами през 2015 г.“ 

София, Информационна среща на тема 

„Споразумението за партньорство и нормативна рамка 

2014-2020“ (съвместно с Представителството на ЕК в 

България и НСОРБ) 

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

пертите от общините, НСОРБ и НСОРБ – Актив ЕООД 

11 ноември – София, НДК, Церемония по награждаване 

ИНТЕРВЮ 

Албена Атанасова: Над 400 деца могат да посещават 

детски градини и училища благодарение на услугата 

„Асистенти за независим живот” 

За социалните услуги за хората в неравностойно положе-

ние пред Агенция „Фокус” Албена Атанасова, заместник-

кмет на Столична община, Направление „Социални дейнос-

ти и интеграция на хора с увреждания. 

„Кмет на годината“ 

12-13 ноември - София, Международна конференция 

„Обмяна на опит и добри практики по прилагане на чл. 12 

„Равнопоставеност пред закона“ от Конвенцията за правата 

на хората с увреждания на ООН по проект „Подкрепа на 

МТСП на Република България за развитие на човешките ре-

сурси в страната“. 

12-14 ноември – Стара Загора, Обучение за създаване на 

ефективни форми на междуобщинско сътрудничество 

(НСОРБ), за областите Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хаско-

во, Кърджали, Пловдив, Смолян, Бургас и Габрово. 

21 - 22 ноември - Брюксел, Четвъртата конвенция на Евро-

пейската платформа за борба с бедността и социалното изк-

лючване 

 

http://bit.ly/1DKPWMn
http://bit.ly/1DKPWMn
http://bit.ly/1vzzR7M
http://bit.ly/1vzzR7M
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/05
http://projects-namrb.org/index.php/203-2014-09-11-08-05-21
http://projects-namrb.org/index.php/203-2014-09-11-08-05-21
http://konkurs.kmeta.bg/
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http://konkurs.kmeta.bg/
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (временно замразен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

USAID, Развитие на иновативни начинания (15 април 2015 г.) 

Европа за гражданите: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

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

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Програма за подкрепа на НПО в България: Изграждане на 

капацитет на НПО (18 ноември 2014 г.) 

Програма за подкрепа на НПО в България: Социално включ-

ване и овластяване на уязвими групи (18 ноември 2014 г.) 

Програма за подкрепа на НПО в България: Демокрация, пра-

ва на човека и добро управление (18 ноември 2014 г.) 

The Venture – бизнес идеи за социална промяна (9 януари 

2015 г.) 

Rinker’s Challenge: Предизвикателство за стартиращи предп-

риемачи (31 декември 2014 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Конкурс „Най-добър млад предприемач на град Пловдив за 

2014 г.“ (28 ноември 2014 г.) 

Представяне на проектни предложения в рамките на Програ-

ма „Еразъм+“ за 2015 г. (22 януари 2015 г.) 

ДОКУМЕНТИ 

Проект на Концепция за туристическо райониране на Бълга-

рия 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

достъп до обществена информация 

Стратегия за развитие на професионалното образование и 

обучение в Република България за периода 2015-2020 г. 

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на гра-

мотността (2014-2020 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/1fHW7nT
http://bit.ly/1gqT9en
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1yuGu2k
http://bit.ly/1yuGu2k
http://bit.ly/1wO8R74
http://bit.ly/1wO8R74
http://bit.ly/1rzILEQ
http://bit.ly/1rzILEQ
http://bit.ly/1zqg9C1
http://bit.ly/1zqgdlq
http://bit.ly/1zqgdlq
http://bit.ly/1A04DhV
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1wq5VPO
http://bit.ly/1wq5VPO
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/1wV3zq9
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1479
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1479
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1474
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1474
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5150
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5150
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5149
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5149

