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 КАЛЕНДАР 

 

18 декември - Международен ден на мигранта (ООН) 

20 декември - Свети свещеномъченик Игнатий Бого-

носец (Игнажден) 

Международен ден за човешка солидарност 

Професионален празник на Сметната палата 

22 декември - В Северното полукълбо се наблюдава 

зимно слънцестоене и начало на астрономическата 

зима, а в Южното полукълбо лятно слънцестоене 

Празник на Националната служба “Гранична 

полиция” 

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници!  

 НОВИНИ ОТ НАСО 
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Регионална среща на доставчиците на социални услуги 
от област Благоевград 

На 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионал-
на среща на доставчиците на социални услуги от област 
Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални 
услуги“. Срещата се организира от Национален алианс за 
социална отговорност със съдействието на Община Благоев-
град и се реализира в рамките на проект „Партньорство за по
-добър живот“.                                                        Вижте повече 

Заседание на УС на НАСО 

На 12 декември 2013 г. се състоя разширено заседание на 
Управителния съвет на Национален алианс за социална от-
говорност. Освен членовете на Управителния съвет, в засе-
данието взеха участие представители на екипите на НАСО.  

Вижте повече 

НАСО спечели награда на NGOBG.info 

На 12 декември Информационният портал на неправителст-
вените организации (ngobg.info) обяви годишните си награди. 
Национален алианс за социална отговорност бе отличен в 
категория „Най-посещаван профил“, заедно с още пет орга-
низации. „Работилница за граждански инициативи“ стана 
победител в категория „Най-много публикации“. Бяха отличе-
ни и наградени също и журналисти от различни медии, които 
най-честно публикуват новини и материали в областта на 
неправителствения сектор.                                   Вижте повече 

Регионална среща на доставчиците на социални услуги в 

община Ловеч 

На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе 

среща между доставчиците на социални услуги, работещи на 

територията на община Ловеч, и представители на Национа-

лен алианс за социална отговорност. Срещата се организира 

по инициатива на НАСО, със съдействието на Община Ло-

веч. Участие взеха ръководители, специалисти, експерти на 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Насоки на ЕС за подобряване на качеството на обучението 

на младите хора 

ЕС предлага насоки, които да гарантират, че работодателите 

представят ясни подробности за стажовете преди тяхното на-

чало и че стажовете подготвят младите хора за постоянна 

заетост. Младежите, които започват стажове, за да подобрят 

перспективите си за професионална реализация, ще могат да 

получават по-добро обучение съгласно насоките, изготвени от 

Европейската комисия.                                            Вижте повече 

Заседание на Съвета на Европейския съюз „Заетост, со-

циална политика, здравеопазване и потребителски въпро-

си“ 

България подкрепя равното третиране на мобилните работни-
ци във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), съ-

общи в Брюксел министърът на труда и социалната политика 

Хасан Адемов по време на заседанието на Съвета на Евро-

пейския съюз „Заетост, социална политика, здравеопазване и 

потребителски въпроси“. „Свободното движение на хора е ед-

но от основните достижения на общностното право, което ха-

рактеризира уникалността на ЕС в световен мащаб”, подчерта 

министър Адемов. Той допълни, че за България въпросът за 

свободното движение на работници винаги е бил принципен – 

за пълното прилагане на законодателството на ЕС в тази об-

ласт.                                                                           Вижте повече 

Минимум 20% от Европейския социален фонд ще отиват 

за ромите 

Минимум 20% от Европейския социален фонд ще отиват за 

ромската интеграция в обществото от 2014 г. Очаква се в нача-

лото на другата година, Парламентът да гласува предложени-

ето на Европейската комисия. Този въпрос стана тема на дис-

кусия на семинар „Добри практики за участието на гражданите 
при формиране на местни политики”.                     Вижте повече 

Разширяват се правата на работещите по отношение на 

контрола върху условията на труд 

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и 

допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд и предлага на Народното събрание да го приеме. Една 

от целите на проекта е да се създаде законово основание за 

издаването на разрешение за извършване на специални и тех-

нологични (повтарящи се) взривни работи. В момента тези 

разрешения се издават от дирекциите „Инспекция по труда” на 

основание Правилника по безопасност на труда при взривните 

работи. Това противоречи на разпоредбите на Закона за огра-

ничаване на административното регулиране и административ-

ния контрол върху стопанската дейност, които изискват всички 

лицензионни и регистрационни режими, както и разрешения да 

се установяват със закон.                                        Вижте повече 

България и Република Македония ще си сътрудничат за 

приложение на трудовото законодателство 

Правителството одобри проект на меморандум за сътрудни-

чество в областта на трудовото право, пазара на труда и бор-

бата с недекларирания труд между министерствата на труда и 

социалната политика на България и Република Македония. 

всички социални услуги, както и представители на неправи-

телствени организации, реализиращи социални услуги и дру-

ги дейности от община Ловеч и община Троян.   Вижте повече 

Регионална среща на доставчиците на социални услуги в 

община Плевен 

На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се про-

веде среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се 

проведе по инициатива на Национален алианс за социална 

отговорност и бе организирана със съдействието на Община 

Плевен. Участниците в срещата – представители на различ-

ните услуги от общината и гости от НАСО, бяха приветствани 

от г-н Стефан Захариев, ръководител на направление 

„Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен.  

Вижте повече 
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Подписването на меморандума цели разширяване на двуст-

ранните отношения в приоритетните области: трудово зако-

нодателство, социален диалог и колективно договаряне на 

браншово равнище и на ниво предприятие, политики и мерки 

за намаляване и предотвратяване на недекларирания труд, 

разрешаване на трудовите спорове, активни политики по 

заетостта за дългосрочно безработни лица, младежи и уяз-

вими групи, трудова миграция и интеграция на имигранти.       

Вижте повече 

Координационен механизъм и план за действие за деца-

та бежанци 

Да бъдат подобрени координацията и обменът на информа-

ция между институциите, работещи с деца-бежанци, за да 
бъдат планирани навременни адекватни действия, отговаря-

щи на потребностите на децата, реши на днешното си засе-

дание Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/. То 

беше посветено на проблемите на децата – чужденци, тър-

сещи и получили закрила. На него присъстваха председате-

лят на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпан-

лиев, председателят на Агенция за социално подпомагане 

Ивайло Иванов, представители на ВКБООН, БЧК, УНИЦЕФ, 

НСОРБ, Президенството,  неправителствени организации.  

Вижте повече 

Нова процедура по ОПАК ще финансира разработването 

на електронни услуги в приходните администрации 

 „Отпускаме 7 млн. лв. за разработване на електронни услуги 

с външно изражение, т.е. такива, които не са само за конк-

ретната организация, а които да бъдат използвани от граж-

даните и бизнеса. Във фокуса на процедурата са админист-

рации, които генерират приходи от такси или т. нар. 

„приходни администрации".                                  Вижте повече 

Представиха оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” 

172 милиона евро европейско финансиране за научната ин-

фраструктура ще има в Оперативната програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”, съобщи 

заместник-министърът на образованието и науката Иван 

Кръстев на форум, организиран от Областния информацио-

нен център в София. Двамата с министър Анелия Клисарова 

представиха възможностите на новата програма. „Основната 

промяна в програмата е социалният елемент в образовател-

ната система – целенасочени и ясни политики за превенция 

за отпадане и задържане на децата в образователната систе-

ма. Много сериозен е акцентът по отношение на предучилищ-

ното обучение, като основният елемент е инвестицията в чо-

вешкия ресурс“.                                                        Вижте повече 

Парламентарна комисията подкрепи законопроект за доб-

роволчеството 

С 9 гласа „за” Комисията за взаимодействие с граждански ор-

ганизации и движения подкрепи на първо четене законопроек-

та за доброволчеството, внесен от Гинче Караминова и група 

народни представители. При представянето на мотивите де-

путатът от ПГ ГЕРБ Гинче Караминова отбеляза, че законоп-

роектът се предлага в изпълнение на законодателната резо-

люция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. от-

носно предложението за решение на Съвета за обявяването 

на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството. Има 

незапълнена ниша в българското законодателство, свързана 

с регламентирането на тази дейност, посочи депутатът и до-

пълни, че между първо и второ четене някои от текстовете 

могат да се прецизират.                                          Вижте повече 

 ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

Приключи информационната кампания на ОПАК по про-

цедурата за обучение на общински служители 

Близо 170 експерти от общинските администрации се вклю-

чиха в информационните дни по новата процедура за канди-

датстване по ОПАК, насочена към местната администрация. 
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Предоставят се общо 4 млн. лв. за повишаване на квалифи-

кацията на общинската администрация чрез обучения в стра-

ната. Общините ще могат да кандидатстват с проекти от 20 

000 до 200 000 лв. по приоритетна ос ІI „Управление на чо-

вешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефектив-

на държавна администрация".                              Вижте повече 

Продължават обученията, организирани по проект на 

НСОРБ, финансиран по ОПАК 

Предстои провеждането на последните безплатни обучения, 

които са предвидени през януари и февруари 2014 г. по про-

ект „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне 

на публични услуги”, финансиран по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейс-
кия съюз чрез Европейския социален фонд. Те отново се 

организират на регионален принцип в близост до общините.  

Вижте повече 

Достъп до високоскоростен интернет в най-отдалечените 

райони в страната 

Проектът се изпълнява от Изпълнителна агенция 

„Електронни съобщителни мрежи и информационни систе-

ми“ (ИА ЕС- МИС), която е конкретен бенефициент по ОП 

„Регионално развитие“. Проектът предвижда да бъде изгра-

дена оптична инфраструктура с обща дължина от 860 км за 

високоскоростен достъп до интернет на 29 общински центъра 

и 24 малки населени места. Общата територия на избраните 

населени места е над 7919 кв. км. Там живеят 277 765 души 

или 8% от населението, извън областните градове и столи-

цата.                                                                        Вижте повече 

Определени са управляващите, сертифициращите и 

одитните органи по оперативните програми за периода 

2014-2020 г. 

Правителството определи органите, отговорни за управлени-

ето, контрола, координацията и одита на европейските струк-

турни и инвестиционни фондове и другите инструменти и 

инициативи на Европейския съюз за новия програмен период 

2014-2020 г. Функциите на управляващ орган на ОП „Региони в 

растеж” ще изпълнява ГД „Програмиране на регионалното 

развитие” в МРР, на ОП „Иновации и конкурентоспособност” – 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ, на 

ОП „Развитие на човешките ресурси”, вкл. на средствата по 

инициативата за младежка заетост.                       Вижте повече 

Варна посреща празниците с две престижни награди 

Две престижни награди получи община Варна предпразнично  

- „Най-активен бенефициент“ по  Оперативна програма 

„Регионално развитие“ за 2013 г.,  и „Най-зелен град“ – приз на 

Министерството на околната среда и водите. Новината съоб-

щи кметът Иван Портних на сесия на общинския съвет. Еко 

наградата е приз на Националната кампания „Зелена Бълга-
рия“, финансирана по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г“ към 

МОСВ , в категорията  „Община с най-висок процент газифика-

ция“.                                                                           Вижте повече 

Четири града продължават за евростолица на културата 

 София, Варна, Пловдив и Велико Търново продължават в 

надпреварата за европейска столица на културата през 2019 

г. След препитване от международно жури от състезанието 

отпаднаха Бургас, Шумен, Габрово, Русе. 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Българският център за нестопанско право (БЦНП) кани 

активните НПО да представят своя успешен опит в соци-

алната сфера 

Целта на БЦНП е да събере информация за сполучливи 

практики на участие на НПО в процеса на вземане на реше-

ния в социалната сфера, реализирани в областта на образо-

ванието, социалните политики, здравеопазването и др.  Ус-

пешните партньорства ще бъдат популяризирани чрез Ин-

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6233�
http://www.namrb.org/?act=news&id=1900�
http://www.bgregio.eu/novini/1222/oprr.aspx�
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5441&g=�
http://bit.ly/1dcU3Ey�


Бр. 48/16.12.2013 г. 

формационния портал за НПО в България (www.ngobg.info), 

като най-интересните от тях ще бъдат допълнително изслед-

вани, описани и включени в сборник „Мостове – партньорст-

во в стратегии и действие".                                   Вижте повече 

За каузите и хората – възможностите на съвременните 

онлайн медии 

Проведе се среща „За каузите и хората – възможностите на 

съвремените он-лайн медии” , организирана от ФПББ на 10 

декември 2013 г.. в American Corner в Столична библиотека. 

На срещата бяха представени студентски видео клипове за 

благотворителни каузи. Тя бе част от програма на ФПББ «Да 

постигнем повече!" за обучение и подкрепа на организации в 

набиране на средства, финансирана от фондация „Америка 
за България.                                                           Вижте повече 

Асоциацията на медицинските сестри в България с бла-

готворителна инициатива в полза на Дневния център 

към КСУ „Св. Георги“ 

Коледен благотворителен базар в Медицинския университет 

в Пловдив събра средства за подпомагане дейността на 

Дневния център за хора с увреждания към КСУ „Свети Геор-

ги” – Пловдив, член на НАСО. Организатор на инициативата 

е Асоциацията на медицинските сестри в България. Екипът 

на Дневния център благодари на приятелите си за подкрепа-

та, която получава, както и на всички, които ще се включат в 

базара и ще купят предмети от него.                   Вижте повече 

Връчиха наградата за благотворителност „Димитър Ку-

доглу“ за 2013 г. 

Президентът на руския фонд „Закон, справедливост и мило-

сърдие“ Вадим Поспелов е носителят на наградата за бла-

готворителност „Димитър Кудоглу“ за 2013-та година в об-

ластта на социалната сфера в Пловдив. Призът бе връчен от 

заместник-кмета по спорт, младежки дейности и социална 

политика Георги Титюков.                                     Вижте повече 

Прилагат немския опит за създаване на работа за лица в 

неравностойно положение 

По проект във Варна ще бъде популяризиран немският опит 

за създаване на работа за лица в неравностойно положение. 

Това съобщиха ръководителите на проекта. Проектът е между 

българско сдружение и фондация от Германия. Целите му са 

няколко - популяризиране на социалното предприемачество, 

обмяната на опит, изграждане на мрежа за обмен на инфор-

мация, технологии и човешки ресурси, осигуряване на въз-

можност на лицата в неравностойно положение за равно 

включване, интеграция и реализация на пазара на труда, как-

то и създаване на иновативен модел за обмяна на опит и дъл-

госрочно сътрудничество при създаване и управление на со-
циални предприятия.                                               Вижте повече 

Семеен център за хора с увреждания във Велико Търно-

во 

Общината във В. Търново очаква 187 368 лв. по проект на 

“Красива България” за изграждане на семеен център за хора с 

лека степен на умствена изостаналост, съобщи Жоро Ковачев 

от общинската дирекция за социални дейности и здравеопаз-

ване. В него ще бъдат настанени 10 души от 18 до 35 г. До 31 

януари 2014 г. проектът трябва да бъде представен пред 

“Красива България”.                                                Вижте повече 

Бургаски социален център отпразнува рожден ден 

С вълнуваща празнична програма Центъра за Социална реха-

билитация и интеграция на хора със зрителни увреждания 

отбеляза своята 7-годишнина. "Същественото в живота не се 

вижда с очите, а се усеща със сърцето". Всички от тук присъс-

тващите са хора с големи сърца. Продължавайте да бъдете 

все така упорити, ентусиазирани и ангажирани. Пазете и спло-

тения дух на колектива, защото тук всички са много повече от 

приятели, вие сте едно семейство". Това пожела д-р Лорис 

Мануелян, зам-кмет "Здравеопазване и Социална дейност" на 

присъстващите на празника.                                  Вижте повече 
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Центърът за настаняване от семеен тип в Дупница е го-

тов 

Община Дупница отчете успешното изпълнение на проекта 

за изграждане на Център за настаняване от семеен тип. На 

пресконференция, ръководителят на проекта Стоян Стоянов 

информира, че по договора, който изтича на 28.12.2013 г., с 

отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер на 

736 228.51 лв., е построен и напълно оборудван център за 

настаняване от семеен тип.                                  Вижте повече 

В Димитровград откриха Център за настаняване от семе-

ен тип за деца в риск 

Център за настаняване от семеен тип за деца в риск бе отк-

рит с водосвет, отслужен от отец Георги Тодев в димитровг-
радския кв. Черноконево. За центъра община Димитровград 

избра името „Дъга”. Сградата с обща площ 1 486 кв. м бе 

построена, оборудвана и обзаведена по проект, с безвъзмез-

дна финансова помощ по оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013 г.), схема „Подкрепа за деинституцио-

нализация  на социални институции, предлагащи услуги за 

деца в риск”.                                                           Вижте повече 

Нова социална услуга в община Велинград ще даде дом 

на 22 деца и младежи 

Общинската администрация във Велинград е на финална 

фаза на проект "Подобряване на социалната инфраструктура 

за деца и младежи в община Велинград". Това съобщи за 

Радио "Фокус" - Пазарджик Станислава Енчевска от общинс-

ката администрация. Проектът се реализира по ОП 

"Регионално развитие" съфинансирана от Европейския съюз 

по схема "Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск". Стойността 

на проекта е 1 088 123 лв.                                     Вижте повече 

ЦНСТ в Гоце Делчев 

Второ публично представяне на проекта на община Гоце 

Делчев „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общ-

ността“, финансиран от Оперативна програма „Регионално 

развитие”, се състоя в сградата на самия Център, изградена 

на общински терен на мястото на бившата казарма в града. 

Представители на целевите групи, на социалните и образова-

телните институции и на медиите разгледаха новата сграда, 

построена и оборудвана в рамките на проекта.  

Вижте повече 

Бежанците станаха "Човек на годината" 2013 

Бежанците и "Приятели на бежанците" бяха отличени с голя-

мата награда "Човек на годината" 2013 в годишните награди 

на Българския хелзинкски комитет (БХК) за принос към права-

та на човека и правозащитността. Наградите бяха връчени на 

Международния ден на правата на човека 10 декември, на 
тържествена церемония в София. Това е шестото издание на 

наградите.                                                                Вижте повече 

Три големи културни фестивала се местят от София в 

Пловдив през 2014 

Платформата за съвременни изкуства и култура ЕДНО обяви 

на специално събитие в София в понеделник, девети декемв-

ри, плановете за организираните съвместно с Фондация Аме-

рика за България събития през предстоящата 2014 г. One 

Design Week, One Dance Week и One Architecture Week са но-

вите имена на фестивалите Sofia Design Week, Sofia Dance 

Week и Sofia Architecture Week. На събитието присъстваха 

Асен Асенов, директор на ЕДНО, Стефан Стоянов, заместник-

кмет на Община Пловдив по “Култура, образование, туризъм, 

иновации, развитие и европейски политики”, Надя Захариева, 

Програмен директор “Изкуства и култура” във Фондация Аме-
рика за България и Адриана Андреева, програмен директор на 

ЕДНО.                                                                       Вижте повече 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 
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 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Агенцията по заетостта отличи работодателите на годи-

ната 

Отличия на 28 работодатели връчиха министърът на труда и 

социалната политика Хасан Адемов, заместник министърът 

Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията по 

заетостта Асен Ангелов на десетата официална церемония 

„Работодател на годината - 2013". Работодатели, общини и 

организации от цялата страна са класирани в 9 категории.  

Вижте повече 

„Кемпински" в Банско с коледни подаръци за децата с 

увреждания 

Малчуганите от Дневен център за деца с увреждания 

„Здравец" в Банско бяха зарадвани с коледни подаръци от 
мениджърския екип на „Кемпински Хотел Гранд Арена". По 

традиция всички 42 деца от различни възрасти получиха 

коледни чорапи, пълни с бонбони, плодове и лакомства. Та-

зи година мениджърите сглобиха заедно с децата пет джин-

джифилови коледни къщички.                              Вижте повече 

Лудогорец дарява 50 000 лв. от кампанията "Ела на мач! 

Спаси живот на бебе" 

Собственикът на ПФК "Лудогорец" - Кирил Домусчиев, както 

и част от звездите на тима, ще дарят 50 000 лева на отделе-

нието по неонатология на МБАЛ "Надежда" в София. Парите 

са събрани  по време на кампанията "Ела на мач! Спаси жи-

вот на бебе", която бе организирана за домакинските двубои 

на шампионите в груповата фаза на Лига Европа срещу Ди-

намо (Загреб), Черноморец (Одеса) и ПСВ Айндховен.  

Вижте повече 

 ТЕХНОЛОГИИ 

Приложение помага на хората с увреждания по време на 

Сочи 2014 

Мобилно приложение, което дава възможност на потребите-

лите да получават информация за места в града с достъпна 

среда по време на предстоящите Олимпийски игри в Сочи 

представи Samsung. Чрез Accessibility Map могат да се създа-

ва и споделя информация за маршрути за пътуване в града, 

подходящи за хора с увреждания, както и за близки места, 

където да гледат параолимпийски спортове.      Вижте повече 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на Закон за изменение и допълнение на кодекса на 

труда 

Проект на Закон за държавните помощи 

Постановление № 277 от 6 декември 2013 г. за създаване на 

Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на 

Правилник за устройството и дейността на Центъра за разви-

тие на човешките ресурси 
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15 декември - Онлайн обучителна програма за подкрепено 

вземане на решения (БЦНП) 

16 декември – Видин, Представяне пред медиите на изпъл-
нението на настоящия период  

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България  

17 декември – София, Коледен концерт „Различни, но заед-
но“ 

Пазарджик, Заключителна пресконференция на ОИЦ  

София, Пресконференция на ОИЦ – София за отчита-
не на дейността през 2013 г. 

Габрово, Заключителна пресконференция на ОИЦ 

18 декември – Габрово, Благотворителен концерт за деца 
със специални образователни потребности 

19 декември – Пазарджик, Заключителна конференция 
"Вълшебствата на Ремелка" по проект "Аз мога - дай ми 
шанс" 

20 декември – София, Годишни награди „Конкурентна Бълга-
рия“ 

 ПРЕДСТОЯЩО 

"Красива България" 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

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 

BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за 

първоначално финансиране” (Приоритетна ос 3 “Финансови 

ресурси за развитие на предприятията”, Област на въздейст-

вие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първона-

чално финансиране“) 

Процедура 2.4-12 с бенефициенти НИП, ВСС, Инспектората 

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

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и 

средни предприятия” 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) 

Европейски фонд за демокрация 

Глобален фонд на жените 

 

Покани за заявяване на интерес - ЕК 

VP/2013/010 Програма ПРОГРЕС, Предоставяне на умения 

за растеж и заетост (информацията е на англ. език) 

VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за 

измерване между Служби по заетостта 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
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15 декември - Онлайн обучителна програма за подкрепено вземане на решения (БЦНП)
16 декември – Видин, Представяне пред медиите на изпълнението на настоящия период 
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България 
17 декември – София, Коледен концерт „Различни, но заедно“
Пазарджик, Заключителна пресконференция на ОИЦ 
София, Пресконференция на ОИЦ – София за отчитане на дейността през 2013 г.
Габрово, Заключителна пресконференция на ОИЦ
18 декември – Габрово, Благотворителен концерт за деца със специални образователни потребности
19 декември – Пазарджик, Заключителна конференция "Вълшебствата на Ремелка" по проект "Аз мога - дай ми шанс"
20 декември – София, Годишни награди „Конкурентна България“
Бр. 48/16.12.2013 г.
Бр. 48/16.12.2013 г.
КАЛЕНДАР

18 декември - Международен ден на мигранта (ООН)
20 декември - Свети свещеномъченик Игнатий Богоносец (Игнажден)
Международен ден за човешка солидарност
Професионален празник на Сметната палата
22 декември - В Северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестоене и начало на астрономическата зима, а в Южното полукълбо лятно слънцестоене
Празник на Националната служба “Гранична полиция”

НАСО поздравява всички с 
настъпващите празници! 
НОВИНИ ОТ НАСО
Съдържание:

Новини от НАСО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1   
Национални политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 
Общински политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
Социални услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Култура и изкуство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
Корпоративна социална отговорност . . . . . . . . . 7
Технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Нормативни документи и промени . . . . . . . . . . .  7
Предстоящо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8
Възможности за финансиране . . . . . . . . . . . . . .   8
ПРЕДСТОЯЩО
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Насоки на ЕС за подобряване на качеството на обучението на младите хора
ЕС предлага насоки, които да гарантират, че работодателите представят ясни подробности за стажовете преди тяхното начало и че стажовете подготвят младите хора за постоянна заетост. Младежите, които започват стажове, за да подобрят перспективите си за професионална реализация, ще могат да получават по-добро обучение съгласно насоките, изготвени от Европейската комисия.                                            Вижте повече
Заседание на Съвета на Европейския съюз „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“
България подкрепя равното третиране на мобилните работници във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), съобщи в Брюксел министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“. „Свободното движение на хора е едно от основните достижения на общностното право, което характеризира уникалността на ЕС в световен мащаб”, подчерта министър Адемов. Той допълни, че за България въпросът за свободното движение на работници винаги е бил принципен – за пълното прилагане на законодателството на ЕС в тази област.                                                                           Вижте повече
Минимум 20% от Европейския социален фонд ще отиват за ромите
Минимум 20% от Европейския социален фонд ще отиват за ромската интеграция в обществото от 2014 г. Очаква се в началото на другата година, Парламентът да гласува предложението на Европейската комисия. Този въпрос стана тема на дискусия на семинар „Добри практики за участието на гражданите при формиране на местни политики”.                     Вижте повече
Разширяват се правата на работещите по отношение на контрола върху условията на труд
Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и предлага на Народното събрание да го приеме. Една от целите на проекта е да се създаде законово основание за издаването на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи. В момента тези разрешения се издават от дирекциите „Инспекция по труда” на основание Правилника по безопасност на труда при взривните работи. Това противоречи на разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, които изискват всички лицензионни и регистрационни режими, както и разрешения да се установяват със закон.                                        Вижте повече
България и Република Македония ще си сътрудничат за приложение на трудовото законодателство
Правителството одобри проект на меморандум за сътрудничество в областта на трудовото право, пазара на труда и борбата с недекларирания труд между министерствата на труда и социалната политика на България и Република Македония. Подписването на меморандума цели разширяване на двустранните отношения в приоритетните области: трудово законодателство, социален диалог и колективно договаряне на браншово равнище и на ниво предприятие, политики и мерки за намаляване и предотвратяване на недекларирания труд, разрешаване на трудовите спорове, активни политики по заетостта за дългосрочно безработни лица, младежи и уязвими групи, трудова миграция и интеграция на имигранти.      
Вижте повече
Координационен механизъм и план за действие за децата бежанци
Да бъдат подобрени координацията и обменът на информация между институциите, работещи с деца-бежанци, за да бъдат планирани навременни адекватни действия, отговарящи на потребностите на децата, реши на днешното си заседание Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/. То беше посветено на проблемите на децата – чужденци, търсещи и получили закрила. На него присъстваха председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев, председателят на Агенция за социално подпомагане Ивайло Иванов, представители на ВКБООН, БЧК, УНИЦЕФ, НСОРБ, Президенството,  неправителствени организации. 
Вижте повече
Нова процедура по ОПАК ще финансира разработването на електронни услуги в приходните администрации
 „Отпускаме 7 млн. лв. за разработване на електронни услуги с външно изражение, т.е. такива, които не са само за конкретната организация, а които да бъдат използвани от гражданите и бизнеса. Във фокуса на процедурата са администрации, които генерират приходи от такси или т. нар. „приходни администрации".                                  Вижте повече
Представиха оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”
172 милиона евро европейско финансиране за научната инфраструктура ще има в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”, съобщи заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев на форум, организиран от Областния информационен център в София. Двамата с министър Анелия Клисарова представиха възможностите на новата програма. „Основната промяна в програмата е социалният елемент в образователната система – целенасочени и ясни политики за превенция за отпадане и задържане на децата в образователната система. Много сериозен е акцентът по отношение на предучилищното обучение, като основният елемент е инвестицията в човешкия ресурс“.                                                        Вижте повече
Парламентарна комисията подкрепи законопроект за доброволчеството
С 9 гласа „за” Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения подкрепи на първо четене законопроекта за доброволчеството, внесен от Гинче Караминова и група народни представители. При представянето на мотивите депутатът от ПГ ГЕРБ Гинче Караминова отбеляза, че законопроектът се предлага в изпълнение на законодателната резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за обявяването на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството. Има незапълнена ниша в българското законодателство, свързана с регламентирането на тази дейност, посочи депутатът и допълни, че между първо и второ четене някои от текстовете могат да се прецизират.                                          Вижте повече
Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград
На 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност със съдействието на Община Благоевград и се реализира в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“.                                                        Вижте повече
Заседание на УС на НАСО
На 12 декември 2013 г. се състоя разширено заседание на Управителния съвет на Национален алианс за социална отговорност. Освен членовете на Управителния съвет, в заседанието взеха участие представители на екипите на НАСО. 
Вижте повече
НАСО спечели награда на NGOBG.info
На 12 декември Информационният портал на неправителствените организации (ngobg.info) обяви годишните си награди. Национален алианс за социална отговорност бе отличен в категория „Най-посещаван профил“, заедно с още пет организации. „Работилница за граждански инициативи“ стана победител в категория „Най-много публикации“. Бяха отличени и наградени също и журналисти от различни медии, които най-честно публикуват новини и материали в областта на неправителствения сектор.                                   Вижте повече
Регионална среща на доставчиците на социални услуги в община Ловеч
На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе среща между доставчиците на социални услуги, работещи на територията на община Ловеч, и представители на Национален алианс за социална отговорност. Срещата се организира по инициатива на НАСО, със съдействието на Община Ловеч. Участие взеха ръководители, специалисти, експерти на всички социални услуги, както и представители на неправителствени организации, реализиращи социални услуги и други дейности от община Ловеч и община Троян.   Вижте повече
Регионална среща на доставчиците на социални услуги в община Плевен
На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се проведе среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се проведе по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и бе организирана със съдействието на Община Плевен. Участниците в срещата – представители на различните услуги от общината и гости от НАСО, бяха приветствани от г-н Стефан Захариев, ръководител на направление „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен. 
Вижте повече
Бр. 48/16.12.2013 г.
ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
Приключи информационната кампания на ОПАК по процедурата за обучение на общински служители
Близо 170 експерти от общинските администрации се включиха в информационните дни по новата процедура за кандидатстване по ОПАК, насочена към местната администрация. Предоставят се общо 4 млн. лв. за повишаване на квалификацията на общинската администрация чрез обучения в страната. Общините ще могат да кандидатстват с проекти от 20 000 до 200 000 лв. по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация".                              Вижте повече
Продължават обученията, организирани по проект на НСОРБ, финансиран по ОПАК
Предстои провеждането на последните безплатни обучения, които са предвидени през януари и февруари 2014 г. по проект „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Те отново се организират на регионален принцип в близост до общините. 
Вижте повече
Достъп до високоскоростен интернет в най-отдалечените райони в страната
Проектът се изпълнява от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕС- МИС), която е конкретен бенефициент по ОП „Регионално развитие“. Проектът предвижда да бъде изградена оптична инфраструктура с обща дължина от 860 км за високоскоростен достъп до интернет на 29 общински центъра и 24 малки населени места. Общата територия на избраните населени места е над 7919 кв. км. Там живеят 277 765 души или 8% от населението, извън областните градове и столицата.                                                                        Вижте повече
Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Правителството определи органите, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти и инициативи на Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020 г. Функциите на управляващ орган на ОП „Региони в растеж” ще изпълнява ГД „Програмиране на регионалното развитие” в МРР, на ОП „Иновации и конкурентоспособност” – ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ, на ОП „Развитие на човешките ресурси”, вкл. на средствата по инициативата за младежка заетост.                       Вижте повече
Варна посреща празниците с две престижни награди
Две престижни награди получи община Варна предпразнично  - „Най-активен бенефициент“ по  Оперативна програма „Регионално развитие“ за 2013 г.,  и „Най-зелен град“ – приз на Министерството на околната среда и водите. Новината съобщи кметът Иван Портних на сесия на общинския съвет. Еко наградата е приз на Националната кампания „Зелена България“, финансирана по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г“ към МОСВ , в категорията  „Община с най-висок процент газификация“.                                                                           Вижте повече
Четири града продължават за евростолица на културата
 София, Варна, Пловдив и Велико Търново продължават в надпреварата за европейска столица на културата през 2019 г. След препитване от международно жури от състезанието отпаднаха Бургас, Шумен, Габрово, Русе.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Българският център за нестопанско право (БЦНП) кани активните НПО да представят своя успешен опит в социалната сфера
Целта на БЦНП е да събере информация за сполучливи практики на участие на НПО в процеса на вземане на решения в социалната сфера, реализирани в областта на образованието, социалните политики, здравеопазването и др.  Успешните партньорства ще бъдат популяризирани чрез Информационния портал за НПО в България (www.ngobg.info), като най-интересните от тях ще бъдат допълнително изследвани, описани и включени в сборник „Мостове – партньорство в стратегии и действие".                                   Вижте повече
За каузите и хората – възможностите на съвременните онлайн медии
Проведе се среща „За каузите и хората – възможностите на съвремените он-лайн медии” , организирана от ФПББ на 10 декември 2013 г.. в American Corner в Столична библиотека. На срещата бяха представени студентски видео клипове за благотворителни каузи. Тя бе част от програма на ФПББ «Да постигнем повече!" за обучение и подкрепа на организации в набиране на средства, финансирана от фондация „Америка за България.                                                           Вижте повече
Асоциацията на медицинските сестри в България с благотворителна инициатива в полза на Дневния център към КСУ „Св. Георги“
Коледен благотворителен базар в Медицинския университет в Пловдив събра средства за подпомагане дейността на Дневния център за хора с увреждания към КСУ „Свети Георги” – Пловдив, член на НАСО. Организатор на инициативата е Асоциацията на медицинските сестри в България. Екипът на Дневния център благодари на приятелите си за подкрепата, която получава, както и на всички, които ще се включат в базара и ще купят предмети от него.                   Вижте повече
Връчиха наградата за благотворителност „Димитър Кудоглу“ за 2013 г.
Президентът на руския фонд „Закон, справедливост и милосърдие“ Вадим Поспелов е носителят на наградата за благотворителност „Димитър Кудоглу“ за 2013-та година в областта на социалната сфера в Пловдив. Призът бе връчен от заместник-кмета по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков.                                     Вижте повече
Прилагат немския опит за създаване на работа за лица в неравностойно положение
По проект във Варна ще бъде популяризиран немският опит за създаване на работа за лица в неравностойно положение. Това съобщиха ръководителите на проекта. Проектът е между българско сдружение и фондация от Германия. Целите му са няколко - популяризиране на социалното предприемачество, обмяната на опит, изграждане на мрежа за обмен на информация, технологии и човешки ресурси, осигуряване на възможност на лицата в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация на пазара на труда, както и създаване на иновативен модел за обмяна на опит и дългосрочно сътрудничество при създаване и управление на социални предприятия.                                               Вижте повече
Семеен център за хора с увреждания във Велико Търново
Общината във В. Търново очаква 187 368 лв. по проект на “Красива България” за изграждане на семеен център за хора с лека степен на умствена изостаналост, съобщи Жоро Ковачев от общинската дирекция за социални дейности и здравеопазване. В него ще бъдат настанени 10 души от 18 до 35 г. До 31 януари 2014 г. проектът трябва да бъде представен пред “Красива България”.                                                Вижте повече
Бургаски социален център отпразнува рожден ден
С вълнуваща празнична програма Центъра за Социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания отбеляза своята 7-годишнина. "Същественото в живота не се вижда с очите, а се усеща със сърцето". Всички от тук присъстващите са хора с големи сърца. Продължавайте да бъдете все така упорити, ентусиазирани и ангажирани. Пазете и сплотения дух на колектива, защото тук всички са много повече от приятели, вие сте едно семейство". Това пожела д-р Лорис Мануелян, зам-кмет "Здравеопазване и Социална дейност" на присъстващите на празника.                                  Вижте повече
Центърът за настаняване от семеен тип в Дупница е готов
Община Дупница отчете успешното изпълнение на проекта за изграждане на Център за настаняване от семеен тип. На пресконференция, ръководителят на проекта Стоян Стоянов информира, че по договора, който изтича на 28.12.2013 г., с отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер на 736 228.51 лв., е построен и напълно оборудван център за настаняване от семеен тип.                                  Вижте повече
В Димитровград откриха Център за настаняване от семеен тип за деца в риск
Център за настаняване от семеен тип за деца в риск бе открит с водосвет, отслужен от отец Георги Тодев в димитровградския кв. Черноконево. За центъра община Димитровград избра името „Дъга”. Сградата с обща площ 1 486 кв. м бе построена, оборудвана и обзаведена по проект, с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013 г.), схема „Подкрепа за деинституционализация  на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.                                                           Вижте повече
Нова социална услуга в община Велинград ще даде дом на 22 деца и младежи
Общинската администрация във Велинград е на финална фаза на проект "Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград". Това съобщи за Радио "Фокус" - Пазарджик Станислава Енчевска от общинската администрация. Проектът се реализира по ОП "Регионално развитие" съфинансирана от Европейския съюз по схема "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск". Стойността на проекта е 1 088 123 лв.                                     Вижте повече
ЦНСТ в Гоце Делчев
Второ публично представяне на проекта на община Гоце Делчев „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, се състоя в сградата на самия Център, изградена на общински терен на мястото на бившата казарма в града. Представители на целевите групи, на социалните и образователните институции и на медиите разгледаха новата сграда, построена и оборудвана в рамките на проекта. 
Вижте повече
Бежанците станаха "Човек на годината" 2013
Бежанците и "Приятели на бежанците" бяха отличени с голямата награда "Човек на годината" 2013 в годишните награди на Българския хелзинкски комитет (БХК) за принос към правата на човека и правозащитността. Наградите бяха връчени на Международния ден на правата на човека 10 декември, на тържествена церемония в София. Това е шестото издание на наградите.                                                                Вижте повече
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Агенцията по заетостта отличи работодателите на годината
Отличия на 28 работодатели връчиха министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, заместник министърът Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов на десетата официална церемония „Работодател на годината - 2013". Работодатели, общини и организации от цялата страна са класирани в 9 категории. 
Вижте повече
„Кемпински" в Банско с коледни подаръци за децата с увреждания
Малчуганите от Дневен център за деца с увреждания „Здравец" в Банско бяха зарадвани с коледни подаръци от мениджърския екип на „Кемпински Хотел Гранд Арена". По традиция всички 42 деца от различни възрасти получиха коледни чорапи, пълни с бонбони, плодове и лакомства. Тази година мениджърите сглобиха заедно с децата пет джинджифилови коледни къщички.                              Вижте повече
Лудогорец дарява 50 000 лв. от кампанията "Ела на мач! Спаси живот на бебе"
Собственикът на ПФК "Лудогорец" - Кирил Домусчиев, както и част от звездите на тима, ще дарят 50 000 лева на отделението по неонатология на МБАЛ "Надежда" в София. Парите са събрани  по време на кампанията "Ела на мач! Спаси живот на бебе", която бе организирана за домакинските двубои на шампионите в груповата фаза на Лига Европа срещу Динамо (Загреб), Черноморец (Одеса) и ПСВ Айндховен. 
Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Три големи културни фестивала се местят от София в Пловдив през 2014
Платформата за съвременни изкуства и култура ЕДНО обяви на специално събитие в София в понеделник, девети декември, плановете за организираните съвместно с Фондация Америка за България събития през предстоящата 2014 г. One Design Week, One Dance Week и One Architecture Week са новите имена на фестивалите Sofia Design Week, Sofia Dance Week и Sofia Architecture Week. На събитието присъстваха Асен Асенов, директор на ЕДНО, Стефан Стоянов, заместник-кмет на Община Пловдив по “Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики”, Надя Захариева, Програмен директор “Изкуства и култура” във Фондация Америка за България и Адриана Андреева, програмен директор на ЕДНО.                                                                       Вижте повече
ТЕХНОЛОГИИ
Приложение помага на хората с увреждания по време на Сочи 2014
Мобилно приложение, което дава възможност на потребителите да получават информация за места в града с достъпна среда по време на предстоящите Олимпийски игри в Сочи представи Samsung. Чрез Accessibility Map могат да се създава и споделя информация за маршрути за пътуване в града, подходящи за хора с увреждания, както и за близки места, където да гледат параолимпийски спортове.      Вижте повече
Проект на Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда
Проект на Закон за държавните помощи
Постановление № 277 от 6 декември 2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
"Красива България"
Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia
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
BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” (Приоритетна ос 3 “Финансови ресурси за развитие на предприятията”, Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“)
Процедура 2.4-12 с бенефициенти НИП, ВСС, Инспектората към ВСС, ВАС, ВКС, Прокуратурата на РБ и МВР
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Тръст за социална алтернатива (ТСА)
Европейски фонд за демокрация
Глобален фонд на жените

Покани за заявяване на интерес - ЕК
VP/2013/010 Програма ПРОГРЕС, Предоставяне на умения за растеж и заетост (информацията е на англ. език)
VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за измерване между Служби по заетостта
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