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8 декември - Празник на българските студенти  

9 декември - Международен ден за борба с корупция-

та 

Св. Анна, имен ден празнуват: Ана, Анета, Ане-

лия,  Анна, Аница, Анелия, Аня, Яна, Янка, Янко 

10 декември - Ден на човешките права 

Световен ден на футбола  

11 декември - Международен ден на планините 

12 декември - Св. Спиридон 

13 декември - Имен ден празнуват: Евгений, Адам 

14 декември - Ден на ветеринаря 

Имен ден празнуват: Снежа, Снежана, Снежка, 

Снежна, Снежанка 
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Изслушване на предварителни препоръки по Европейс-

кия семестър 

На 2 декември 2014 г. в Брюксел, Белгия се проведе предва-

рително представяне на алтернативните препоръки от стра-

ните-членки в рамките на механизма на Европейския семес-

тър. Събитието се организира от Европейска асоциация на 

доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) като 

част от инициативата за включване на неправителствения 

сектор в цяла Европа в отчитане на резултатите по Нацио-

налните програми за реформи на отделните държави и пре-

доставяне на алтернативни препоръки към Европейска коми-

сия. Национален алианс за социална отговорност координи-

ра този процес на извеждане на алтернативи в България и 

също участва в изслушването като представи направените 

до момента заключения. Официални гости и говорители на 

изслушването бяха Мария Луиза Кабрал, завеждащ отдел 

„Права на хората с увреждания“ към Генерална дирекция 

Заетост и Барбара Хелферих, директор на EAPN и координа-

тор на Алианс за устойчив и демократичен семестър.  

Вижте повече 

Обмен на опит в Холандия 

На 2 декември 2014 г. екип на Национален алианс за социал-

на отговорност реализира обмен на опит в Мидълбърг, Хо-

ландия, където се проведе среща и бяха посетени услуги в 

общността и социални компании на холандския доставчик 

Arduin. Домакин на срещата, организирана съм съдействието 

НОВИНИ ОТ НАСО 
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на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания (EASPD), беше Джос ван Лон, директор на 

Arduin. Историята на Arduin стартира през 1994 г., когато ор-

ганизацията е традиционна за онова време институция с 360 

потребители. Процесът на деинституционализация протича 

на няколко етапа, за да достигне до предоставяне на 24-

часова подкрепа в общността за 535 души в момента. Arduin 

управлява също два дневни центъра за възрастни и деца, 

както и ръководи около 15 социални компании, в които рабо-

тят основно хора с увреждания.                           Вижте повече 

Европейска конференция „Заедно създаваме Европа без 

бариери“ 

На 2 и 3 декември 2014 г. в Брюксел, Белгия, се проведе 

Международна конференция „Заедно създаваме Европа без 

бариери“, организирана от Европейска комисия и European 

Disability Forum (EDF) по повод Международния ден на хора-

та с увреждания. Двата основни фокуса на конференцията 

бяха осигуряването на достъпност и заетост за хората с ув-

реждания. Работата е най-високата гаранция за достоен жи-

вот, самооценка, финансова независимост и просперитет, а 

достъпността е ключовият елемент за осигуряване на истинс-

ко участие в обществото и за премахване на бариерите, кои-

то хората с увреждания срещат в ежедневния си живот. На 

конференцията присъстваха стотици хора с увреждания, тех-

ни представителни организации, представители на ЕК, дос-

тавчици на услуги, търговски съюзи и работодатели. Екип на 

Национален алианс за социална отговорност също участва 

на конференцията.                                                 Вижте повече 

Изслушване в Европейския парламент по актуални соци-

ални въпроси 

На 3 декември 2014 г., на Международния ден на хората с 

увреждания, се проведе изслушване в Европейския парла-

мент, организирано от Европейската асоциация на доставчи-

ците на услуги за хора с увреждания (EASPD), съвместно с 

европейски депутати от различни парламентарни групи. В 

изслушването участваха и направиха изказвания представи-

тели на всички парламентарни групи в Европейския парла-

мент - Мариан Харкин (Ирландия/ALDE), Адам Коса 

(Унгария/EPP), Юта Стайнрук (Германия,S&D), Хелга Сти-

вънс (Белгия/ECR), Жан Ламберт (Великобритания, Group of 

the Greens). От името на Европейската комисия участва Има-

кулада Порера, заместник-директор на отдел „Права на хо-

рата с увреждания“ към ГД Правосъдие. Екип на Национален 

алианс за социална отговорност също участва в изслушва-

нето.                                                                        Вижте повече 

Среща на национално представителните организации в 

Министерски съвет 

На 3 декември 2014 г. по повод на Международния ден на 

хората с увреждания в Министерския съвет в гр. София се 

състоя среща на национално представителните организации 

на и за хората с увреждания с г-н Тотю Младенов, съветник 

на премиера Бойко Борисов по труда и социалната политика 

и г-н Николай Николов, съветник на министър Ивайло Кал-

фин. На срещата бяха обсъдени важни въпроси относно со-

циалната политика на правителството за хората с уврежда-

ния. Национален алианс за социална отговорност също 

участва в срещата. На първо място беше поставен спешния 

въпрос, който касае хората с увреждания в България, а 

именно отпадане на месечната добавка в размер на 25 % от 

социалната пенсия при хора с над 71% намалена работоспо-

собност.                                                                  Вижте повече 

Среща на национално представителните организации в 

МТСП 

На 3 декември 2014 г., във връзка с отбелязването на Меж-

дународния ден на хората с увреждания, Министерство на 

труда и социалната политика проведе среща-дискусия с 

представители на национално представителните организа-

ции на и за хората с увреждания. От името на МТСП участ-

ваха г-н Гълъб Донев, заместник-министър на труда и соци-

алната политика, г-н Николай Николов, съветник на минис-

http://bit.ly/128fjMc
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тър Ивайло Калфин, който беше възпрепятстван да участва 

поради отсъствие от страната, г-жа Костадина Пергелова, 

началник на отдел "Интеграция на хората с увреждания" и г-

жа Жасмина Мирчева-Сиракова, началник на кабинета на 

министър Калфин. Национален алианс за социална отговор-

ност също участва в срещата, на която бяха обсъдени важни 

въпроси и проблеми свързани със социалната политика за 

хората с увреждания.                                             Вижте повече 

Работна среща със зам.-министър Русинова 

На 5 декември 2014 г. се проведе работна среща между г-жа 

Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социална-

та политика и г-н Георги Георгиев, председател на Национа-

лен алианс за социална отговорност. В рамките на срещата 

бяха обсъдени серия от въпроси за реализиране на активни 

социални политики и подкрепа на доставчиците на услуги и 

хората с увреждания в България. Основните приоритетни 

теми, поставени на обсъждане, касаеха реалното отчитане 

на необходимостта от развитие на социалните услуги в Бъл-

гария за подобряване на качеството на живот на хората с 

увреждания в България и другите нуждаещи се групи. Бяха 

обсъдени възможностите за финансиране на нови социални 

услуги и такива, за които не е осигурено финансиране от дър-

жавния бюджет.                                                      Вижте повече 

Работна среща със зам.-министър Лазаров 

На 5 декември 2014 г. в Министерство на труда и социалната 

политика се проведе работна среща между г-н Лазар Лаза-

ров, заместник-министър на труда и социалната политика и г-

н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за 

социална отговорност. В рамките на срещата г-н Георгиев 

представи изпълнените задачи на НАСО през изминалата 

2014 година, като подчерта успешното реализиране на ня-

колко значими проекта в европейски и национален план в 

партньорство с EASPD, АСП и др. В резултат на тези проекти 

НАСО чрез обмен на европейски опит има разработени стан-

дарти за качество на социалните услуги, които са представе-

ни за въвеждане в реализация на МТСП и АСП. В рамките на 

друг проект НАСО има разработени методика и ръководство 

за въвеждане и реализация на нова социална услуга във 

България за подкрепа за заетост на нуждаещите се – 

„Подкрепена заетост“.                                          Вижте повече 

Договаряне на партньорски ангажименти с АСП и АХУ 

На 4 и 5 декември 2014 г. г-н Георги Георгиев, председател 

на Национален алианс за социална отговорност, проведе 

отделни работни срещи с цел договаряне на партньорски 

ангажименти с г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор 

на Агенцията за социално подпомагане и с г-н Минчо Корал-

ски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреж-

дания. Основен фокус в срещите с ръководствата на двата 

органа бяха обсъжданията на партньорските ангажименти 

във връзка с годишната програма на НАСО за 2015 г.  

Вижте повече 

Вицепремиерът Ивайло Калфин се срещна с генералния 

директор на дирекция "Заетост, социални въпроси и 

приобщаване" в ЕК Мишел Сервоз 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин се срещна в Брюксел с генералния директор 

на дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване" в 

Европейската комисия (ЕК) Мишел Сервоз. По време на сре-

щата Мишел Сервоз поздрави министър Калфин за старта 

на първата за страната за новата финансова рамка 2014 – 

2020 г. на ЕС оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ и изрази увереност, че до дни ще бъде одобрена и 

Оперативната програма по Фонда за европейско подпомага-

не на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Той изрази одоб-

рението на ЕК към социалната политика на правителството.  

Вижте повече 
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ЕК одобри Оперативната програма за храни по Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

(ФЕПНЛ) 2014-2020 г. 

България ще получи 104,8 млн евро по новата оперативна 

програма и фонда, по линия на който ще се осигуряват храни 

за най-бедните на територията на цялата страна в рамките 

на седем години. Средствата за реализация на мерките въз-

лизат общо на 123 312 075 евро и 18 496 811 евро национал-

но съфинансиране (15%).Управляващ орган на новата прог-

рама е Агенцията за социално подпомагане. Фондът ще фи-

нансира предоставянето и разпределението на индивидуал-

ни пакети с хранителни продукти и топъл обяд, чрез общест-

вените трапезарии.                                                Вижте повече 

МС прие стандартите за делегираните от държавата дей-

ности за 2015 г. 

Правителството изменени и допълни решение №633 от 2014 

г., с което се приемат стандартите за делегираните от държа-

вата дейности с натурални и стойностни показатели през 

2015 година. Стандартите са съобразени с размерите на бю-

джетните взаимоотношения между централния бюджет и 

бюджетите на общините според основните допускания за 

бюджетната прогноза за периода 2015-2017 г. Одобрена е 

диференциация на стандартите за защитените жилища и 

центровете за настаняване от семеен тип в съответствие с 

целевата група на настанените деца и възрастни, включител-

но и с увреждания.                                                 Вижте повече 

Правителството одобри Законопроекта за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2015 г. 

Министерският съвет одобри проекта на Закон за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2015 г. В него се 

предвижда запазване размерите и съотношенията на осигу-

рителните вноски за държавното обществено осигуряване. 

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се за-

пазва на нивото от 2014 г. – 17,8 на сто за родените преди 1 

януари 1960 г. при запазено съотношение 9,9 за сметка на 

работодателя и 7,9 за сметка на работника, и 12,8 на сто за 

лицата родени след 31 декември 1959 г., съответно при съот-

ношение 7,1/5,7, както и размера на вноската за работещите 

в специалните ведомства, които се пенсионират по чл. 69 от 

Кодекса за социално осигуряване (КСО).             Вижте повече 

Методическият съвет по финансовите корекции започна 

работа 

Със заповед на заместник министър-председателя по евро-

пейските фондове и икономическата политика беше сформи-

ран Методическия съвет по финансови корекции към Минис-

терския съвет на Република България. Целта на Съвета е да 

се подобри координацията и обмени натрупания опит между 

управляващите органи и другите контролни органи във връз-

ка с контрола върху възлагането на дейности по изпълнение 

на проекти чрез обсъждане на наложени финансови корекции 

в особено големи размери.                                    Вижте повече 

Беше приет проект на Оперативна програма „Добро уп-

равление” 

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма 

„Добро управление” 2014-2020 г. като основа за завършване 

на официалните преговори с Европейската комисия по прог-

рамата. ОП „Добро управление” (ОПДУ) е стратегически доку-

мент за усвояване на финансови средства, съфинансирани 

от Европейския социален фонд на Европейския съюз и наци-

оналния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 

г., който ще обхване територията на цялата страна. Бюдже-

тът на програмата общо за периода на изпълнението й (2014-

2023 г.) е 657 001 637 лева, 558 451 392 лв. от които (85%) са 

от ЕСФ.                                                                    Вижте повече 

Опитът и поуките от ОПАК бяха представени на конфе-

ренция в Бояна 

Опитът и научените уроци по Оперативна програма 

„Административен капацитет" (ОПАК) бяха представени на 

конференция "Усвояване на европейските фондове: хоризонт 

2020", организирана от Института по публична администра-

ция в резиденция „Бояна". Ръководителят на програмата Мо-

ника Димитрова-Бийчър направи анализ на постигнатите ре-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1340-ek-1
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1345-services-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1337-budget-noi
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1341-2014-12-05-20-07-34
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1346-2014-12-05-20-31-55
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Eдна трета от българските фирми очакват подобрени ре-

зултати през 2015 г. 

Една трета от фирмите в България очакват да подобрят ре-

зултатите от дейността си през 2015 г. Традиционно компани-

ите у нас са с по-добри очаквания за продажбите в чужбина 

спрямо местния пазар. Това показва проучване на БТПП, кое-

то е част от тазгодишния обзор на Европалати (Асоциация на 

европейските търговско-промишлени палати). Европейската 

организация за 22-ра поредна година проведе изследването 

„Европейски икономически преглед 2015” сред 60 000 фирми 

в Европа. В България БТПП проучва мнението на бизнеса 

като септември тази година са анкетирани 618 фирми, члено-

ве на организацията.                                              Вижте повече 

Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагла-

сите сред действащи доброволци в България 

Българският център за нестопанско право, съвместно с парт-

ньорските организации Национален алианс за работа с доб-

роволци, Българска хранителна банка и Time Heroes, обобщи 

резултатите от проучване на тема „Нови аспекти на добро-

волчеството – проучване на нагласите сред действащи доб-

роволци в България“, проведено сред близо 3000 действащи 

доброволци. Събраните данни представляват моментна 

снимка на доброволческите нагласи, мотиви и прояви и пре-

доставят богата палитра от мнения, казуси и фактори.  

Вижте повече 

Психично болни сами ще решават дали да отидат в приют 

Хората с психически разстройства сами да решават дали да 

постъпят в специализирани домове за възрастни или защите-

ни жилища. Тази промяна в Закона за социално подпомагане 

предвиждат от социалното министерство. Сега хората с пси-

хични проблеми се настаняват в социални заведения или 

психиатрии само след заповед на прокурор или след решение 

зултати по ОПАК до момента и като посочи успехите и пре-

дизвикателствата в изпълнението на програмата. „От 2011 г. 

насам опростихме правилата за кандидатстване, съкратихме 

времето за оценка и в резултат на това получихме много по-

вече и по-качествени проектни предложения.     Вижте повече 

 

НСОРБ подписа споразумения за сътрудничество с МС и 

43-то НС 

Национално сдружение на общините в Република България 

подписа две ключови споразумения за сътрудничество с Ми-

нистерски съвет и 43-то Народно събрание. Двата документа 

са с дати съответно 3 и 4 декември 2014 г. и очертават ос-

новните приоритети на сътрудничеството между местната и 

националната власт и висшия законодателен орган у нас. 

Споразумението за сътрудничество с МС поставя за приори-

тет провеждане на реална финансова децентрализация и 

създаване на устойчива среда за усвояване средствата от 

европейските фондове.                                         Вижте повече 

 

Над 9400 младежи се включиха в Седмицата на отворени-

те врати в бюрата по труда 

9423 младежи се включиха в организираната от Агенцията по 

заетостта Седмица на отворените врати в бюрата по труда в 

цялата страна от 24 до 28 ноември 2014 г. 6532-ма от млади-

те посетители в бюрата са все още учащи, 2474 – вече са 

регистрирани като безработни, а 417 – работещи, които въп-

реки това са пожелали да се запознаят с услугите на агенци-

ята. Всички те имаха възможността да разговарят със специ-

ално обучени трудови посредници, които всекидневно кон-

султират и мотивират младежи до 29-годишна възраст, както 

и с EURES съветници, предлагащи възможности за реализа-

ция в чужбина.                                                        Вижте повече 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Иван Портних: Половината от бюджета за социални дей-

ности ще е за хората с увреждания 

Около половината от 12,5 милиона лева, заложени за соци-

ални дейности в проектобюджета на община Варна за 2015 

г., са предназначени за услуги за хората с увреждания. Това 

съобщи кметът Иван Портних по повод Международния ден 

на хората с увреждания – 3 декември, при откриването на 

два от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания в кв. „Владислав Варненчик“. 

„Политиката на общината в тази насока категорично ще про-

дължи. Увеличихме и средствата за подпомагане на хората с 

различни заболявания, които са в социално затруднено поло-

жение.                                                                      Вижте повече 

25 услуги за хора с увреждания отчете Столична община 

Кметът на София Йорданка Фандъкова посочи, че са разкри-

ти 25 социални услуги за хора с увреждания. Предстои да 

бъде разкрит следващата година цялостен център за възрас-

тни хора с увреждания в район „Възраждане”. Много е важна 

темата за достъпността на инфраструктурата и градския 

транспорт, посочи кметът на София. При изграждането на 

новата инфраструктура и ремонт на булеварди и тротоари, 

където има възможност се изгражда пълна достъпност. Мет-

рото е напълно достъпно. Работи се и за достъпността в ав-

тотранспорта и електротранспорта. Следващата година, кога-

то бъдат доставени и още 80 нови автобуса, достъпността 

ще стане над 30%. 80% от тролеите са достъпни.  

Вижте повече 

"Като в свой дом" в Бяла Слатина 

На 28.11.2014 г. в ресторант „ Скът“ гр. Бяла Слатина се прове-

де встъпителна пресконференция по Проект „Като в свой дом”, 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-

5.2.12-0060-C0001, по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно 

дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общност-

та” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2007 – 2013 г. „Разкриването на новите услуги и функционира-

нето на двата центъра в гр. Бяла Слатина по проект „Като в 

свой дом” е доказателство за социалната отговорност на общи-

ната.                                                                           Вижте повече 

68 деца и младежи са настанени в новите социални услуги 

на Община Пловдив 

61 деца и младежи са настанени в Центрове от семеен тип и 7 

в Защитено жилище като социална услуга, разкрита от Община 

Пловдив по спечелен проект „Да приемем всяко едно дете”, 

съобщи на заключителна пресконференция на 2 декември 

2014 година ръководителят на проекта Елена Шопова. Проек-

тът е реализиран по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито 

едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общ-

ността, по който Община Пловдив е бенефициент.  

Вижте повече 

Обявиха победителите в конкурса "Доброволческа иници-

атива 2014" 

На 5 декември – Международния ден на доброволеца, за 5-ти 

пореден път Фондация Национален алианс за работа с добро-

волци и Фондация Лале, раздадоха награди за отличилите се 

през годината доброволчески инициативи. Церемонията се 

състоя в Народен театър „Иван Вазов“. От 66 номинирани за 

наградата „Доброволческа инициатива 2014 г. отличия получи-

ха: Доброволците на „Каритас София“ и „CVS България“ в Ин-

теграционния център към Държавната агенция за бежанците, 

Фондацията „Подслон за човечеството“ /“Хабитат България“/, 

на роднини. “Тази промяна е в отговор на спечеленото дело 

“Станев срещу България” в Европейския съд по правата на 

човека. Това е и мярка, осигуряваща независим живот на хо-

рата с увреждания”, заяви зам.-министърът на труда и соци-

алната политика Лазар Лазаров.                           Вижте повече 
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Центърът за работа с доброволци към СОУ „Паисий Хилен-

дарски“ – Хасково.                                                  Вижте повече 

"Социална кухня" в София 

За тринадесети път стартира проект „Социална кухня” в Со-

фия. Столичната община има специална политика за грижа и 

дейности, насочени за хората в нужда. От 1 декември 2014 г. 

за тринадесети пореден път стартира проект „Социална кух-

ня”. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, 

която подписа договора между фондация „БНП Париба Бъл-

гария” и Столична община, заедно с Ханс Бруке, председател 

на Фондацията.  Проектът се реализира чрез общинското 

предприятие „Социален патронаж” и ще продължи до 31 март 

2015г. Общо 1350 порции топла супа се раздават ежедневно, 

в работните дни на 12 пункта на територията на града.  

Вижте повече 

„Сийдър” стартира проект „Заедно за промяна: Застъп-

ничество за по-качествен живот в социалните услуги" 

През ноември 2014 г. Фондация „Сийдър” започна изпълнени-

ето на проект „Заедно за промяна: Застъпничество за по-

качествен живот в социалните услуги„, финансиран по Прог-

рамата за подкрепа на НПО в България по Финансовия меха-

низъм на ЕИП 2009-2014г. Общата стойност на проекта е 

53,696.61 евро, като безвъзмездната финансова помощ е в 

размер на 48,276.85 евро. Проектът се изпълнява в партньор-

ство с Welfare Department of the City of Reykjavik, Държавна 

агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпома-

гане, Община Кюстендил, Институт за социална политика и 

социална работа.                                                    Вижте повече 

Доброволци от Банско поеха грижата за хората в нерав-

ностойно положение 

В социалните звена на територията на Община Банско наби-

ра скорост нова форма на грижа за хората в неравностойно 

положение – доброволчеството. Спортни специалисти и кине-

зитерапевти даряват от своето време, опит и умения, за да 

внесат настроение в ежедневието на Дневните центрове за 

деца и възрастни в Банско. Потребителите на социални услу-

ги участват с ентусиазъм в заниманията, организирани от доб-

роволците – сигурен знак, че това сътрудничество си струва да 

продължава. А ето ги и тях: Илиян Дончев и Владислава Благо-

ева - кинезитерапевти. В началото доброволстват в дневен 

център „Здравец” като кинезитерапевти и работят с децата, а 

впоследствие водят лечебната конна езда с деца и възрастни с 

увреждания, клиенти на дневния център.               Вижте повече 

 

Над 30 социални услуги в благотворителния базар "Ние 

можем" във Велико Търново 

Благотворителният базар „Ние можем” за осма поредна година 

ще покаже на великотърновската общественост ръкоделия, 

изработени от потребителите на социалните услуги в община-

та. Всеки ден до края на месеца в една от къщичките на колед-

ния базар ще бъдат продавани различни коледни сувенири, 

картички, играчки и подаръчета. Организатори на традиционна-

та инициатива са Община Велико Търново и дирекция 

„Социални дейности и здравеопазване” в партньорство със 

Съюза на инвалидите в старата столица. „Новото тази година 

е, че предоставяме къщичката и на посолството на Федерална 

Република Германия, а след това и на децата от ПМГ „Васил 

Друмев”, които имат собствена благотворителна инициатива”.  

Вижте повече 

Пет нови ЦНСТ ще има в Бургас 

Пет нови Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ ще 

има в Бургас от следващата година. Те ще заработят от първи 

май. Това е нова социална услуга, свързана с изпълнението на 

проект „Живот в семейна среда - нова възможност за деца и 

младежи с увреждания в Община Бургас“. Той е разработен 

във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ - „Да не изоставяме нито едно дете“. 

Помощта е сред приоритетите на националната стратегия 

„Визия за деинституционализация на децата в България“. Про-

ектът предлага дейности за създаването, функционирането и 

развитието на социални услуги за деца в риск и техните се-

мейства. Четири ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и 
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един ЦНСТ за деца и младежи без увреждания ще функцио-

нират в Бургас.                                                       Вижте повече 

Представиха добри практики в грижата за младежи със 

сърдечни заболявания 

Работен семинар за добри практики в България и Испания от 

реализираните дейности на проект “Подобряване на практи-

ките в обгрижването на тийнейджъри и млади хора със сър-

дечни заболявания чрез повишаване на експертния капаци-

тет на партниращите си организации от България и Испания” 

се проведе вчера в Добрич. Той бе организиран от асоциация 

«Детско сърце», София, с финансовата подкрепа на опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целите на 

проекта включват обмяна на добри практики в обучението на 

младежите и техните семейства, както и обмен на модели за 

сътрудничество между медицинските и немедицинските спе-

циалисти от двете държави. Целевите групи са 20 младежи и 

350 тийнейджъри със сърдечни заболявания.    Вижте повече 

София спечели титлата на ЮНЕСКО „Творчески град на 

киното” 

На 1 декември генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бо-

кова връчи сертификатът на София на кмета Йорданка Фан-

дъкова. София получи титлата „Творчески град на киното”. 

Градът става третият в света, след Брадфорд и Сидни, носи-

тел на престижната титла и част от световната „Мрежа на 

творческите градове“ на ЮНЕСКО. На 1 декември в София 

генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова съобщи за 

полученото отличие при откриването на изложбата 

„Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя ро-

ден край”. Това е голямо признание за София, за изгражда-

нето на добра градска среда и за българското кино и за фил-

мовата индустрия като цяло, каза Ирина Бокова.  

Вижте повече 

 

Антични възстановки на сцената на Малки римски терми 

Антични възстановки на римски легиони ще представят на 

сцената на Малки римски терми във Варна през следващия 

туристически сезон, съобщи директорът на Регионалния ис-

торически музей Валентин Плетньов. „През тази година об-

щина Варна отпусна 130 000 лева, с които в Малките римски 

терми е изградена специална сцена и е поставено ефектно 

нощно осветление. Извърши се реконструкция, реставрация 

и почистване. Целият археологически обект е ограден и вече 

разполага с посетителски център със сервизни помещения“, 

обясни Валентин Плетньов.                                  Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

СПОРТ 

Варненци са първите републикански шампиони по бас-

кетбол за хора с увреждания 

Варненският баскетболен отбор за хора в инвалидни колич-

ки спечели титлата „Републикански шампион на България“. 

Държавният шампионат се проведе в края на миналата сед-

мица в Ямбол и е първи по рода си. Това прави успехът на 

варненците от „СКХУ Варна 2010″ исторически, защото те са 

първият в страната отбор с това отличие. В оспорвани дву-

бои със софийския „Балкан“ и бургаския „Джевелин“, Варна 

взе победи със съответно 44:17 и 55:13.            Вижте повече 
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КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

"Avon" дари 50 000 срещу насилието 

"Avon"-България, водещата козметична компания за жени, 

дари 50 000 лeва на "Алианс за защита от насилие, основа-

но на пола". Парите са набрани от продажба на благотвори-

телни продукти от синята серия в рамките на кампанията 

"Говори открито срещу домашното насилие". Средствата 

отиват за новооткрития кризисен център в Димитровград за 

жени и деца, жертви на домашно насилие - за обзавеждане 

и наемане на професионални психолози, социални работни-

ци и юристи. "Страхът и срамът са основните причини да не 

можем да говорим открито за това. Така проблемът остава в 

периферията на общественото внимание, а всъщност всяка 

четвърта жена у нас е жертва на тормоз.           Вижте повече 

 

37500 лв. събра благотворителна кампания с произведе-

ния на изкуството 

Фондация „Св. св. Константин и Елена“ закри официално 

благотворителната си кампания за 2014 г. С разпродажба на 

произведения на изкуството бяха събрани общо 37 500 лв., 

които ще се насочат към подпомагане на детските социални 

домове „Другарче“ и „Княгиня Надежда“ във Варна и помощ-

ното училище с интернат „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Крив-

ня. Както Агенция „Черно море“ писа, от началото на кампа-

нията на 18 октомври до 2 декември бяха набрани 23 000 лв. 

от продажбата на 63 творби. На 3 октомври в галерия 

„Графит“ бе подредена изложба, която през деня бе посете-

на от варненци и гости на града, а вечерта по време на офи-

циалния коктейл бяха откупени още художествени произве-

дения. Така бе акумулирана общата сума от 37 500 лева.  

Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Две интервюта даде вицепремиерът и министър на 

труда и социалната политика Ивайло Калфин през 

седмицата. В тях той отговаря на въпроси за пенси-

онната реформа, вижданията си за доходите на хо-

рата и бъдещето на социалната политика у нас. 

Ивайло Калфин: Пенсионната ни система е абсурд-

на 

Ивайло Калфин: При 860 лв. средна заплата, хората 

трябва да вземат 700 лв. пенсия 

ДОКУМЕНТИ 

Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет 

и Национално сдружение на общините в Република България 

Споразумение за сътрудничество между 43-то Народно съб-

рание и Национално сдружение на общините в Република 

България 

Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръч-

ки (ППЗОП) 

Проект на Национален план за действие за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г. 

Проект на Програма за развитие на електронното здравео-

пазване 

Концепция за развитие на системата за спешна медицинска 

помощ в Република България 2014-2020 г. 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1359-avon-50-000-standartnews-com
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1362-37500
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1338-2014-12-05-19-45-26
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1338-2014-12-05-19-45-26
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1339-860-700
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1339-860-700
http://projects-namrb.org/images/novini/sporazumenie_ms.pdf
http://projects-namrb.org/images/novini/sporazumenie_ms.pdf
http://projects-namrb.org/images/novini/SPORAZUMENIE_NARODNO_SABRANIE.pdf
http://projects-namrb.org/images/novini/SPORAZUMENIE_NARODNO_SABRANIE.pdf
http://projects-namrb.org/images/novini/SPORAZUMENIE_NARODNO_SABRANIE.pdf
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1521
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1521
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1514
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1514
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1514
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1513
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1513
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1510
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1510
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5260
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5260
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ПРЕДСТОЯЩО 

6 - 13 декември - Кърджали, Коледен базар и Седмица на 

отворените врати ЦСРИ "Орфей" 

11 декември – София, Форум „Работодател на годината 

2014”, Агенция по заетостта 

12 декември – Сандански, Първо заседание на Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешки-

те ресурси” 2014-2020 г.  

Велико Търново, 5 години ЦСРИ 

12 – 14 декември – София, Музеят за история на София ор-

ганизира Коледно ателие 

13 - 14 декември – Русе, Център „Решения” – Русе организи-

ра обучение на тема „Основи на фокусираната към решения 

кратка терапия“ 

14 декември – Своге, Коледна работилница за деца 

15 декември – София, ЦВК, Коледен концерт „Небесна нота“, 

Фондация СТАРТ 

Стара Загора, Заключителна инициатива-среща с да-

рители на сдружение Алтернатива 55 за 2014 г. 

16 декември – София, зала „България“, Концерт на Софийс-

кия духов оркестър  

Ямбол, Общински благотворителен бал на Община 

Тунджа 

17 декември – Пловдив, Трудова борса на Агенция по зае-

тостта за работа в чужбина за селскостопански работници  

19 декември - Пазарджик, Празнична програма на Фондация 

“Съпричастие – Пазарджик” 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

11 декември - София, Обучителен център, Работна среща 

„Европейски семестър“ 

Национален алианс за социална отговорност пое ангажи-

мента да обедини постъпилите предварителни предложе-

ния и да координира работата по включване на НПО секто-

ра в механизма на Европейския семестър. През последните 

два месеца НАСО и редица водещи неправителствени орга-

низации работиха съвместно по анализ и формулировки на 

алтернативни препоръки и съответната аргументация 

към тях, които да бъдат връчени директно на Европейска-

та комисия. 

На 11 декември ще се проведе обобщаваща среща, на която 

ще бъдат представени изготвените алтернативни препо-

ръки и анализа към тях, ще се проведе дискусия и ще бъдат 

финализирани алтернативни препоръки в рамките на про-

цедурата на Европейския семестър. 

Ако искате Вашите събития да бъдат 

включени в Календар „Предстоящо“ на 

NASOki, изпращайте информация за тях 

на nasoki@naso.bg. 
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http://www.az.government.bg/bg/news/view/agencija-po-zaetostta-shte-otlichi-27-kompanii-na-foruma-ay-rabotodatel-na-godinata-2014-au-1098/
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http://naso.bg/component/icagenda/226-12-12-2014-2014-2020?Itemid=383
http://bit.ly/1z8B9d7
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http://www.az.government.bg/bg/news/view/grafik-za-provejdane-na-trudovi-borsi-ot-agencijata-po-zaetostta-prez-mesec-dekemvri-2014-g-1092/
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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.) 

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) 

Представяне на проектни предложения в рамките на Програма 

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

Хоризонт 2020, проектни предложения в рамките на Инстру-

мента за МСП (17 декември 2014 г.) 

Грантове за проекти в сферата на туризма (15 януари 2015 г.) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо 

кандидатстване) 

Проект „Красива България“, МТСП (19 януари 2015 г.) 

Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма „МЕДИА“: Подк-

репа за достъп до пазарите (22 януари 2015 г.) 

Грантове от Фондация Jacobs в областта на детското и мла-

дежко развитие (15 януари 2015 г.) 

Награда на Нестле за създаване на споделена стойност 2016 

(28 февруари 2016 г.) 

US Department of State: Проекти за насърчаване на правата на 

човека (29 декември 2014 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
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http://bit.ly/11oagY5
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http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1yKqa9O
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