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10 ноември - Международен ден на младежта  

Ден на свободата на словото в България 

11 ноември - Именници: Виктор, Виктория, Мина,  

         Минка, Минчо 

13 ноември - Международен ден на слепите  

14 ноември - Световен ден за борба с диабета 

 Именници: Филип, Филка, Фильо, Юстиниан 

16 ноември - Международен ден на толерантността 

Именници: Матей, Матю 
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Комисията „Юнкер“ встъпи в длъжност 

На 1 ноември 2014 г. Комисията „Юнкер“ започна официално 

своя мандат, който ще продължи до 31 октомври 2019 г. По 

този повод председателят на Европейската комисия Жан-

Клод Юнкер заяви: „Новата Комисия встъпва в длъжност 

днес благодарение на демократичната подкрепа на евро-

пейските граждани, Европейския парламент и държавните и 

правителствените ръководители. Сега е време да запретнем 

ръкави и да се залавяме за работа. Европа е изправена пред 

предизвикателства, които не търпят отлагане. От днес аз и 

моят екип ще работим усилено за поставяне на новото нача-

ло, което обещахме на Европа. Заедно с моя силен и опитен 

екип очаквам с нетърпение през следващите пет години да 

постигнем предначертаните резултати за Европа.“  

Вижте повече 

Ново правителство 

На 7 ноември 2014 г. Народното събрание одобри предложе-

ните състав и структура на Министерски съвет, както и Бойко 

Борисов за втори мандат като министър-председател на Ре-

публика България. 149 народни представители гласуваха 

"За" състава на кабинета "Борисов" 2, като от БСП, ДПС, Ата-

ка и двама от ПФ бяха "Против". БДЦ пък гласува заедно с 

ГЕРБ, РБ, АБВ и повечето от депутатите на ПФ. Кандидату-

рата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов бе представена от 

бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Борисов пред-

стави структурата и състава на кабинета като реформаторски 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 
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и насочени към стабилизиране на страната.       Вижте повече 

Новият министър на труда и социалната политика Ивай-

ло Калфин встъпи в длъжност 

На 7 ноември 2014 г. се състоя и официалната церемония по 

предаването на министерския пост в Министерство на труда 

и социалната политика. Новият министър на труда и социал-

ната политика е Ивайло Калфин, като той ще изпълнява и 

длъжност на вицепремиер по социалните политики. Той е 

завършил френската езикова гимназия (София, 1978-1983), 

магистър по международни икономически отношения в УНСС 

(1983-1988) и по международно банкиране (International Bank-

ing), университет в Лофбъро (Loughborough University), Вели-

кобритания (1998-1999). Бил е управител и старши съдруж-

ник в консултантски фирми (1990-1994 и 1997-2000) – “Тракия 

комерс” АД.                                                             Вижте повече 

Замразяване на условията за ранно пенсиониране за 

2015 г. ще иска Ивайло Калфин 

Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин ще 

настоява пред правителството за работещите от първа и 

втора категория труд догодина да няма промяна в условията 

за пенсиониране и изплащане на пенсиите. Това заяви Кал-

фин при приемането на поста в социалното министерство от 

Йордан Христосков, предаде БНР. Предложението, което той 

ще направи за пенсионната реформа, е да има още една 

година замразяване на сегашните условия за пенсиониране 

и за получаване на пенсиите при работещите първа и втора 

категория труд. „Искането за замразяването на сегашното 

положение през следващата година се налага по очевидни 

причини. Те са свързани с възможностите на частните пенси-

онни фондове“, заяви Калфин.                             Вижте повече 

Пет последователни почивни дни за Нова година 

С пет последователни почивни дни ще разполагаме за пос-

рещането на новата 2015 година след решение на кабинета 

Близнашки да обяви 2 януари (петък) за почивен ден. Ново-

годишните празници започват на 31 декември, който е нера-

ботен ден, и ще продължат до 4 януари включително. Самият 

2 януари ще се отработва на 24 януари (събота). Решението 

на кабинета за разместване на почивните дни през 2015 г. поз-

волява струпване на по четири почивни дни около още три 

национални празника – на Освобождението, на Независимост-

та и Нова година.                                                      Вижте повече 

Бе одобрен проект за иновационна стратегия за интели-

гентна специализация 

Правителството одобри проекта на Иновационна стратегия за 

интелигентна специализация на Република България 2014-

2020 г. Стратегията предвижда до 2020 г. страната ни да нап-

рави качествен скок в иновационното си представяне на ниво 

ЕС, особено в сферите на демографията, устойчивото разви-

тие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Стратеги-

ческата цел е до 2020 г. България да премине от групата на 

„плахите“ в групата на „умерените“ иноватори. Изпълнението 

на тази цел се свързва с провеждането на ефективна политика 

за растеж на базата на конкурентните предимства на индуст-

рията и научните изследвания.                               Вижте повече 

Приемане на нови заявления по схемата „По-близо до ра-

бота” 

От 6 ноември 2014 г., работодатели и работещи могат да по-

дават документи за кандидатстване по схемата „По-близо до 

работа” в бюрата по труда в цялата страна. Решението за 

удължаването на схема BG051PO001-2.2.01 “По-близо до ра-

бота” до 31 октомври 2015 г. е взето от Комитета за наблюде-

ние на Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си”. Целта на схемата е насочена към насърчаване географс-

ката мобилност на работещите, като им се предоставят стиму-

ли за търсене на подходяща работа, когато тя е далеч от дома 

им.                                                                              Вижте повече 

Нови електронни услуги за бизнеса и гражданите 

Агенцията по вписванията приключи проект за развитие и 

внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и граждани-

те. С подкрепата на Оперативна програма „Административен 

капацитет" (ОПАК) са въведени нови функционалности на ин-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1215-2014-11-07-10-41-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1235-2014-11-07-15-09-07
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1241-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1212-2014-11-07-10-20-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1213-2014-11-07-10-21-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1211-2014-11-07-10-06-15
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формационната система на Търговския регистър . Те ще по-

добрят взаимодействието между Агенцията и останалите 

ведомства, така че значително да се редуцира документообо-

ротът на хартия. На компаниите все по-рядко ще им се налага 

да изискват издаването на едни и същи документи, които ве-

че ще могат да се теглят по служебен път. От внедрените 

подобрения в софтуера на агенцията ще могат да се възполз-

ват всички търговци, които оперират на територията на стра-

ната и на Европейския съюз.                                 Вижте повече 

V-та годишна среща на общините - приятели на детето 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ България г-жа 

Таня Радочай и зам.-кметът на Община Велико Търново Ган-

чо Карабаджаков откриха Петата годишна среща на Общини-

те, приятели на детето. Акцент на форума е темата за детско-

то участие. „Мрежата на българските общини-приятели на 

детето създава уникална среда и утвърждава модели на ко-

муникация, създава критерии и стандарти за целенасочена 

работа с младите хора.                                          Вижте повече 

GENiYOUTH Награди за общински инициативи 

Мрежата от асоциации на местните власти от Югоизточна 

Европа (НАЛАС) кани местните власти и техните асоциации 

да споделят добри практики в областта на равенството на 

половете и младежката политика, за да ги номинира и да мо-

гат да се борят за наградите GENiYOUTH общински инициа-

тиви. Номинациите се приемат в електронна форма на елект-

ронен адрес geniyouth@nalas.eu, не по-късно от 19 декември 

2014, на английски език. Към общините се отправя покана да 

номинират техни инициативи, опит, успешни практики и нау-

чени уроци в тези две области, като специално опишат доб-

рите си практики за включването на жените и младите хора 

на дейностите на местно ниво.                              Вижте повече 

Фотоизложба представи изпълнението на ОП 

"Транспорт" 

На 4 ноември 2014 г. бе открита фотоизложба: "Оперативна 

програма Транспорт 2007 - 2013 г. в кадри", от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Николина Ангелкова в правителството "Близнашки". ОП 

„Транспорт" се движи с добри темпове на изпълнение и няма 

опасност от загуба на средства към края на 2014 г. Договорен 

е целият наличен ресурс и са разплатени повече от 2,5 млрд. 

лв., което е над 65% от бюджета на програмата. Експозиция-

та включва повече от 80 снимки разположени на 28 пана, 

които показват постигнатите резултати при изпълнението на 

ОП „Транспорт" 2007 - 2013 г.                               Вижте повече 

Първи глобален форум за младежки политики 

От 28 до 30 октомври 2014г. в гр.Баку, Азербайджан се прове-

де „Първи глобален форум за младежки политики”. Форумът 

се организира под егидата на ООН, с подкрепата на UNDP , 

ЮНЕСКО, Съвета на Европа, а домакин на събитието беше 

Министерството на младежта и спорта на Република Азер-

байджан. Във форума взеха участие 700 делегата от повече 

от 100 страни. Всяка страна беше представена от висш пра-

вителствен служител , представител на неправителствена 

организации и младежки делегат.                         Вижте повече 

 

Бургас ще е Европейски град на спорта през 2015 година 

Бургас вече е официално одобрен за Европейски град на 

спорта през 2015 година. Потвърждението дойде с писмо от 

Джан Франческо Лупатели - президент на Асоциацията на 

европейските столици и градове на спорта, която работи в 

тясно сътрудничество с Европейската комисия. В него пише 

следното: "Поздравления за наградата, защото вашият град е 

наистина добър пример за използването на масовия спорт 

като инструмент за постигане на интеграция, образование и 

уважение, които са основните цели на ACES Europe. Вие сте 

развили забележителна спортна политика с хубави съоръже-

ния, програми и дейности.                                     Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1208-2014-11-07-09-41-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1207-v
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/1234-2015
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Програмната декларация на новото правителство 

Публикуваме пълния текст на програмната декларация, на 

базата на която беше подписано коалиционното споразуме-

ние между ГЕРБ и Реформаторския блок. Приоритетите на 

програмното управление са разделени по сектори. В областта 

на Социалната политика се предвижда гарантиране на адек-

ватни, спрямо икономическата среда, нива на социални помо-

щи и плащания; продължаване на пенсионната реформа и 

търсене на възможности за допълнително нарастване на пен-

сиите, както и съобразяване на пенсионната реформа с де-

мографските и социално-икономическите характеристики на 

страната.                                                                  Вижте повече 

 

България отново е начело по риск от бедност и социално 

изключване в ЕС 

България отново зае първото място в негативна класация в 

ЕС – 48% от гражданите в страната са в риск от социално изк-

лючване. Това показват данните на Евростат за 2013 година. 

От тях е видно, че 3,49 млн. българи живеят в риск от социал-

но изключване. Сравнението с 2008 година показва, че ситуа-

цията в страната се влошава – тогава под риск попадат 44,8% 

от българите или общо 3,42 млн. души. Негативната тенден-

ция се наблюдава в целия ЕС. През 2008 година в риск от 

социално изключване са били 23,8% от населението на общ-

ността, но през 2013 година този процент вече достига 24,5. 

Към края на миналата година под риск попадат 122,6 млн. 

души.                                                                         Вижте повече 

 

Близо половината безработни са пред пенсия 

Въпреки че безработицата през тази година се стабилизира и 

започна да намалява плавно, проблемът с две от уязвимите 

групи на пазара на труда - продължително безработните и 

хората над 50 г., се задълбочава. Макар и минимално расте 

и броят на безработните в почти всички останали уязвими 

групи с изключение на тази на хората с увреждания. Това 

показват данните на Агенцията по заетостта за септември. 

През месеца нивото на регистрираната безработица се пови-

ши минимално спрямо август с 0.1 процентни пункта до 

10.5%, което се обяснява с приключващата сезонна заетост 

и по-малкото субсидирани работни места.         Вижте повече 

 

НСИ отчете намален финансов оптимизъм на българина 

През октомври 2014 г. общият показател на доверие на пот-

ребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отп-

реди три месеца, което се дължи на пониженото доверие 

сред населението както в градовете, така и в селата - съот-

ветно с 3.0 и с 2.8 пункта. Показателят на доверие на потре-

бителите е средна аритметична на балансите на очаквания-

та за развитието през следващите дванадесет месеца на: 

финансовото състояние на домакинствата, общата икономи-

ческа ситуация в страната, спестяванията на домакинствата 

и безработицата, като последният баланс се взема с обра-

тен знак.                                                                 Вижте повече 

 

Психичноболните 14 пъти по-често са жертви 

Психичноболните стават жертва на престъпления 14 пъти по

-често, отколкото те самите извършват такова. "Едва 0,07% 

от всички престъпления се извършват от хора с параноидна 

симптоматика. Само 5% от убийствата не само в Англия, но 

навсякъде по света, се извършват от болни, тоест 1 на 10 

000 000 може да стане обект на убийство на психичноболен", 

заяви националният консултант по психиатрия проф. Вихра 

Миланова по време на Първия форум на Европейския мозъ-

чен съвет, който се проведе в София.                Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1226-2014-11-07-13-57-58
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1236-2014-11-07-15-17-04
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1228-2014-11-07-14-30-19
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1240-2014-11-07-15-50-19
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1230-14
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

В община Варна здравни и социални работници с по-

високи заплати от догодина 

От 1 януари 2015 г. заплатите в сферата на общинското здра-

веопазване да бъдат увеличени от 5 до 7%, а в социалните 

дейности - с 5 на сто. Това предвиждат колективните трудови 

договори (КТД), които днес бяха подписани от кмета на общи-

на Варна Иван Портних и представители на местните струк-

тури на КНСБ и КТ „Подкрепа“. „От 4 години социалните при-

добивки в тези области не бяха променяни. Благодарение на 

г-н Иван Портних обаче ние успяхме да намерим възможнос-

ти не само да запазим извоюваните, но и да добавим нови 

придобивки“, каза д-р Лидия Маринова, зам.-кмет на община-

та.                                                                             Вижте повече 

Българо-швейцарска програма за сътрудничество в под-

крепа ролята на гражданското общество  

На 30 и 31 октомври 2014 г. Швейцарско междинно звено про-

веде Форум „Българо-швейцарска програма за сътрудничест-

во в подкрепа ролята на гражданското общество в България 

и насърчаване на сътрудничеството между български и 

швейцарски мрежи и партньорства". Приветствие към участ-

ниците поднесе Н.Пр.Регина Ешер, посланик на Конфедера-

ция Швейцария. В рамките на Българо-швейцарското сътруд-

ничество КОНСОРЦИУМ, състоящ се от InnovaBridge Founda-

tion-Швейцария, Neosys ООД - Швейцария и Балканския инс-

титут по труда и социалната политика (БИТСП), са упълномо-

щени от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничест-

во (SDC) да бъде Швейцарско междинното звено (SIB).  

Вижте повече 

„Заетост на хора с трайни увреждания” е новата социал-

на програма на Регионалната агенция по заетостта в Бла-

гоевград 

„Най-новата социална национална програма на Регионалната 

агенция по заетостта в Благоевград е „Заетост на хора с трай-

ни увреждания”. По тази програма в област Благоевград вече 

има назначени 206 лица с намалена работоспособност. Това 

каза Радио „Фокус” – Пирин член на Регионалната агенция по 

заетостта. Агенцията по заетостта в Благоевград и Дирекции-

те на „Бюра по труда” на територията на областта, съдействат 

за устройването на работа на лица с увреждания, 

„Приоритетна целева група за Регионалната агенция по зае-

тостта, Благоевград, са предимно лицата с намалена над 50% 

работоспособност. По тези мерки, съгласно закона по насър-

чаване на заетостта, към месец септември тази година, 40 

лица са с осигурена трудова заетост при работодатели от 

реалния сектор.                                                       Вижте повече 

ОИЦ-Русе запозна хора от Центъра за незрящи с възмож-

ностите на ОП „Наука и образование“ 

ОП „Наука и образование“ вече достъпна и за слепи. Първата 

и единствена засега оперативна програма, за която са публи-

кувани информационни брошури на Брайловата азбука, е 

„Наука и образование за интелигентен растеж“. Една от тях 

вече се намира в Центъра за социална рехабилитация и ин-

теграция на незрящи по инициатива на Областен информаци-

онен център-Русе. В него преди време по европейски проект 

незрящи русенци са обучени на Брайловото писмо. Първият, 

който се докосна до специалната брошура, беше инструкто-

рът по компютърна грамотност за незрящи Валентин Данев. 

Вчера експертите на ОИЦ-Русе освен че изненадаха потреби-

телите на центъра с уникалната брошура, разговаряха с тях 

за инвестиционните приоритети на оперативните програми 

„Наука и образование за интелигентен растеж" и "Развитие на 

човешките ресурси".                                                Вижте повече 

Интегрирана детска площадка в Генерал Тошево 

В ход са дейностите по изграждане на най-голямата и модер-

на детска площадка в Генерал Тошево. Тя ще се намира в 

двора на Общинското общежитие с цел по-голяма сигурност 

за децата, които ще я посещават. В момента строителните 

работи са на етап полагане на фундамент, върху който ще 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1217-2014-11-07-11-16-49
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http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1232-2014-11-07-14-34-10


Бр. 45(3)/10.11.2014 г. 

бъдат монтирани многофункционалните детски съоръжения. 

В проектното задание е предвидено те да бъдат с висока 

износоустойчивост и достъпни за деца с двигателни пробле-

ми. Благодарение на иновативни технологии при проектира-

нето, площадката ще създаде условия децата да развият 

комплексно своите физически умения и възможности.  

Вижте повече 

Три нови логопедични кабинети отвориха врати във Вар-

на 

Три нови логопедични кабинети отвориха врати в детските 

градини във Варна. Те ще обслужват деца и ученици с кому-

никативни нарушения. Инициативата се осъществява от Ло-

гопедичния център в града с подкрепата на дирекция 

„Образование, младежки дейности и спорт“ към община Вар-

на. От 10-ти ноември започва работа логопедичен кабинет в 

новооткритата детска градина „Бисерче“ в кв. „Чайка“, фили-

ал на ОДЗ №4. В него ще се обслужват децата от кварталите 

„Чайка“ и „Виница“.                                                 Вижте повече 

КАРИЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

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. 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

"Елаците Мед" и "Геотехмин" дариха книги 

По случай честването на Деня на народните будите-

ли ,,Елаците Мед‘‘ и ,,Геотехмин‘‘ реализираха поредната 

дарителска кампания на художествена литература, която 

беше дарена на училищата и читалищата, на територията, 

на която дружествата развиват своята дейност. Дарението се 

извършва по програма ,,Култура и национална идентичност‘‘, 

която ,,Елаците Мед‘‘ и ,,Геотехмин‘‘ провеждат за трета по-

редна година. Във връзка с тази кауза беше осъществена 

културна среща, на която присъстваха букет от творци, чието 

творчество е толкова силно и вдъхновяващо, че успява да 

достигне дълбините на човешката душа.            Вижте повече 

Конференция "Как бизнесът помага - от корпоративна 

филантропия към инвестиции в обществото" 

Близо 70 участници от страната и чужбина се събраха в 

Пловдив за конференция на тема „Как бизнесът помага - от 

корпоративна филантропия към инвестиции в обществото" 

на 7 ноември. Събитието, което се проведе в Дома на култу-

рата „Борис Христов”, е организирано от Българския форум 

на бизнес лидерите (БФБЛ), фондация „За Нашите Деца” и 

Община Пловдив. То бе открито с поздравителен адрес от 

президента Росен Плевнелиев, в който се изтъква важността 

на подобен род мероприятия. Думата взе и временно изпъл-

няващият длъжността кмет на Пловдив Петър Зехтински, 

който благодари на присъстващите и пожела успех в бъде-

щите начинания на присъстващите.                    Вижте повече 

Globul изпраща двама участници на Telenor Youth Summit 

Мелания Бербатова и Цветелина Калчева са победителите в 

младежкия конкурс на GLOBUL, които ще представят страна-

та ни във второто издание на международния форум Telenor 

Youth Summit в Осло. Конкурсът се проведе на два етапа, а 

участниците в него трябваше да опишат своето виждане за 
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Стартира третото експериментално издание на Евро-

пейски месец на фотографията в София 

Френският институт в България, Фондация Изиарт, Нацио-

налната художествена академия и Столична община органи-

зират за трета поредна година експериментален Европейски 

месец на фотографията в периода 6-26 ноември. Изложби-

те, част от фотографския месец, ще са разположени в Музея 

за история на София, а част от експозициите ще могат да се 

разгледат и на спирките на метрото. Подборът на авторите е 

поверен на Фондация Изиарт, а гост –куратори са Йово Пан-

чев /преподавател и куратор на различни културни събития/ 

и Стефан Стоянов /Собственик на Галерия „Лукс” в Ню  

Йорк/.                                                                      Вижте повече 

Предстои Нощ на театрите 

На 15-ти ноември театрите и залите в градовете-участници 

ще бъдат символични домакини на европейската платформа 

и ще се присъединят към 6-годишната традиция на редица 

европейски градове да показват театралното изкуство в го-

леми мащаби и събрано в рамките на няколко часа. Форма-

тът на инициативата няма аналог в България. Именно по-

различното „случване” я прави достатъчно очаквана, изпъл-

нена с мистичност и много интересни за театралните почи-

татели събития и форми. Програмно съдържание с над 150 

представления и пърформанси, музикални изпълнения и 

изложби, “отворени врати”, театрални срещи и прожекции в 

София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе, Хасково, Шу-

мен, Благоевград, Сливен, Смолян и Ямбол.    Вижте повече 

ролята на дигиталните технологии за създаването на соци-

ална промяна и възможности за обществото. За първи път 

тази година победителите представиха не само идеи, а из-

цяло реализирани проекти. Първият от тях е насочен към 

улесняване на достъпа до разнообразни онлайн курсове с 

възможност за филтрирането им според индивидуалните 

нужди, а вторият - към повишаване на обществената и по-

литическата ангажираност на младите хора чрез използване 

на интерактивни инструменти като диаграми, снимки, анима-

ции и др.                                                                Вижте повече 

Над 60 са кандидатурите за Доброволческа инициатива 

2014 

62 разнообразни и интересни инициативи от цялата страна 

бяха номинирани в тазгодишното издание на съвместния 

конкурс на Национален алианс за работа с доброволци и 

Фондация Лале Доброволческа инициатива 2014. Той е на-

сочен към организации и групи, които през настоящата 2014 

година са реализирали своя доброволческа инициатива без 

значение на място и време на реализация, цел и начин на 

организация на събитието, източници на финансиране, брой 

и възраст на доброволците. Представените 62 инициативи 

са осъществени от местни доброволци в над 35 населени 

места, като три са реализирани в цялата страна.  

Вижте повече 

"Софийска вода" стартира стипендиантска програма 

„Софийска вода“ АД, част от международния лидер във ВиК 

услугите, енергетиката и в преработката на отпадъци 

„Веолия“, обяви старт на стипендиантска програма за учеб-

ната 2014 – 2015 г, съобщиха от дружеството. Основната 

идея на програмата е да даде шанс и насърчи бъдещи спе-

циалисти в областта на инженерните науки и ВиК да старти-

рат своето кариерно развитие като осъществят на практика 

една своя добра идея. „Използвам случая да поздравя пре-

подавателите и всички випускници във връзка с 65-

годишнината на Хидротехническия факултет на УАСГ“, зая-

ви изпълнителният директор на „Софийска вода“ АД Бруно 

Рош по време на конференция посветена на юбилея на инс-

титуцията.                                                                Вижте повече 
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ТЕХНОЛОГИИ 

Microsoft тества звукова навигационна система за хора 

със зрителни увреждания 

Microsoft е създал технология, която навигира хора с увреж-

дания на зрението с помощта на звукови известия, пише BBC. 

Системата, която работи с Windows Phonе, дава описание на 

маршрути, като използва GPS данни, навигационен софтуер, 

както и мрежа от предаватели, монтирани на различни места 

в градовете. Тя е тествана при пътуване от Рединг до Лон-

дон, включващо пазаруване и придвижване с автобус и влак. 

Благотворителната организация Guide Dogs, която е помогна-

ла за разработката на технологията, посочва, че тя може да 

подобри живота на много хора.  От двата милиона хора със 

зрителни увреждания, които са регистрирани във Великобри-

тания, 180 хиляди почти не излизат от домовете си.  

Вижте повече 
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Деца и възрастни с увреждания редят изложба в помощ 

на болен професор 

Община Симитли подготвя благотворителна изложба - ба-

зар в подкрепа на известния икономист, бивш декан на сто-

панския факултет в Югозападния университет, проф. д-р 

Чавдар Николов. „Есен в сърцата” е символичното име със 

силна символика на благородното дело, което подемат хо-

рата в общината. Инициатори на кампанията са младежи от 

региона, бивши възпитаници на Стопанския факултет и 

проф. Николов. За младите хора той е бил не само препода-

вател, но и приятел, който им е дал ценни знания за иконо-

мическата наука и важни житейски уроци. Мнозина вече са 

направили своето лично дарение за проф. Николов.  

Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Социалната чайна на Варна - финалист в Game  

Changers - Промяната 

Истинският чай е направен от някой, който го е грижа за 

теб... с леки джинджифилови нотки, поднесен с усмивка, 

любов и споделеност. Точно така ще ухае чаят в социал-

ната чайна на Варна. Инициатор на тази чудесна идея са 

две момичета, които мечтаят да променят безразличие-

то, което често изпитваме към онези с по-малко възмож-

ности от нас. 

Представяме ви Мая Донева и Стояна Стоева, финалис-

ти в социално-отговорната инициатива „Game Changers 

- Промяната", която си поставя за цел да подобри живо-

та на децата, като открива и подпомага мотивирани 

социални предприемачи да осъществят своите идеи на 

практика. Двете момичета смятат, че истинският по-

дарък за децата е когато им подариш внимание, дариш 

им частица от времето си, поднесеш им чай, с любов, 

грижа и внимание. 

Представяме ви Мая и Стояна. А ако искате да ги подк-

репите и да се запознаете и с останалите финалисти, 

посетете страницата на инициативата. 
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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. 

ПРЕДСТОЯЩО 

11 ноември – София, НДК, Церемония по награждаване 

„Кмет на годината“ 

Пазарджик, Информационна среща на тема „Възможностите, 

които ни предлагат новите оперативни програми през 2015 г.“ 

12 ноември – Брюксел, Форум „Активната младеж през соци-

алните иновации“ 

Батак, Информационна среща на тема „Възможностите, които 

ни предлагат новите оперативни програми през 2015 г.“ 

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. 

13 ноември - Пещера, Информационна среща на тема 

„Възможностите, които ни предлагат новите оперативни прог-

рами през 2015 г.“ 

14 ноември - Панагюрище, Информационна среща на тема 

„Възможностите, които ни предлагат новите оперативни прог-

рами през 2015 г.“ 

14 – 16 ноември – Пловдив, Форум за социална промяна 

чрез емпатия EMPATHEAST 

15 ноември – Нощ на театрите (София, Пловдив, Варна, 

Стара Загора, Русе, Хасково, Шумен, Благоевград, Сливен, 

Смолян и Ямбол) 

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

пейската платформа за борба с бедността и социалното изк-

лючване 

3 декември – София, Общо събрание на Национално сдру-

жение на общините в Р България 

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.  
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http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/12
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/12
http://bit.ly/1vV7QYu
http://bit.ly/1vV7QYu
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http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/14
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/14
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/14
http://www.csr.bg/society/1858-forumat-za-socialna-promqna-empastheast-predizvikva-tvorci-ot-cqla-bulgaria
http://www.csr.bg/society/1858-forumat-za-socialna-promqna-empastheast-predizvikva-tvorci-ot-cqla-bulgaria
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1224-2014-11-07-13-09-48
http://bit.ly/1tQq7tr
http://bit.ly/1tQq7tr
http://bit.ly/1tQq7tr
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/299-2014-11-04-08-52-49
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/299-2014-11-04-08-52-49
http://bit.ly/1vzzR7M
http://bit.ly/1vzzR7M
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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.) 

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

