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7 декември - Международен ден на гражданската 

авиация 

8 декември - Студентски празник  

9 декември - Международен ден за борба с ко-

рупцията  

Света Анна, имен ден: Ана, Анета, Анелия, 

Анна, Яна, Янка, Янко 

10 декември - Празник на Плевен - ден на осво-

бождението на Плевен 

Ден на човешките права  

11 декември - Международен ден на планините 

НОВИНИ ОТ НАСО 

3 декември - членовете на НАСО в цялата страна  

отбелязаха отговорността ни пред  

Международния ден на хората с увреждания 

През настоящата седмица членовете на НАСО в цялата 

страна проведоха поредица от събития, посветени на Меж-

дународния ден за хората с увреждания. Във връзка с това 

НАСО изразява своята съпричастност, признателност и 

гореща подкрепа за работата на всички, и благодарност за 

отдадеността на каузата и мисията за постигане на по-

добър живот на хората с увреждания. Като благодарим за 

доверието да работим заедно, изразяваме нашето разбира-

не, че сме заедно не само на събитията, посветени на този 

ден, а сме заедно в себеотдадеността на нашето ежедне-

вие и в общия ни стремеж да реализираме качествени и 

резултатни социални услуги, водещи до реален принос за 

подобряване живота на хората с увреждания в България. 

НАСО благодари за многобройните покани за участие в 

събитията в цялата страна и още веднъж изразява наше-

то уверение и готовност за ползотворна подкрепа и парт-

ньорство и в бъдеще. 

 

НАСО и АСП - за Международния ден на хората с увреж-

дания 

На 2 декември 2015 г., в навечерието на Международния ден 

на хората с увреждания – 3 декември, се проведе приемна-

дискусия, организирана от Национален алианс за социална 

отговорност (НАСО) и Агенцията за социално подпомагане 

(АСП). Темата на срещата беше „Услуги за хора с уврежда-

ния“ и в рамките на проведената дискусия експерти от АСП и 

специалисти от социални услуги-членове на НАСО, обсъдиха 

въпроси, касаещи подкрепата за деца и лица с увреждания. 

Форматът на избраната тема и проведения форум НАСО при-

ема и отправя като послание към всички органи, институции и 

организации, ангажирани с проблемите на хората с уврежда-

ния, както и към цялото общество, а именно, че Международ-

ният ден за хората с увреждания трябва да се отбелязва със 

загриженост за хората в нужда.                             Вижте повече 

Доц. д-р инж. Добрев, председател на СД и председател 

на НС на КЦМ АД е носител на наградата Мистър Иконо-

мика за 2015 г. 

Доц. д-р инж. Никола Добрев, председател на Съвета на ди-

ректорите и председател на Надзорния съвет на КЦМ 2000 

НАСО    

Nasoki.bg 
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Груп – която е сред водещите корпоративни членове на Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО), е тазгодиш-

ният носител на наградата "Мистър Икономика" за 2015 г. 

Наградата бе връчена от премиера Бойко Борисов на церемо-

ния в хотел "Маринела" в София. Наградите Мистър и Мисис 

Икономика от тази година се връчват от "Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България" (КРИБ). Сами-

ят конкурс "Мистър и Мисис Икономика" е най-значимият ико-

номически форум през последните 20 години, като за този 

период призът е бил в ръцете на предприемачи, икономисти, 

финансисти, допринесли в най-голяма степен за развитието 

на българската икономика.                                     Вижте повече 

Заключителна конференция за Европейската година за 

развитие – 2015 в София 

На 4 декември 2015 г. в гранд хотел София, гр. София се със-

тоя конференция по повод закриването в България на Евро-

пейската година за развитие – 2015, в която участва и предс-

тавител на Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО). Европейският парламент и Съветът на Европейския 

съюз обявиха 2015 г. като Европейска година за развитие 

(ЕГР 2015) под надслов „Нашият свят. Нашето достойнство. 

Нашето бъдеще”. Наред с всички държави членки, България 

участва в инициативата ЕГР 2015 с редица дейности съвмест-

но с правителствения, неправителствения, академичния и 

частния сектор, в рамките на Националната работна програма 

за изпълнение целите и задачите на ЕГР2015.     Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 ЕК представи проект на Закон за достъпността 

На 2 декември 2015 г., в навечерието на Международния ден 

на хората с увреждания, ЕК представи проект на Европейски 

закон за достъпността, който предвижда общи изисквания за 

достъпност за определени ключови продукти и услуги, чрез 

които хората с увреждания ще имат възможност да участват 

пълноценно в обществото. Обхванатите продукти и услуги са 

подбрани внимателно след консултация с обществото, неп-

равителствени организации и представители на бизнеса. Те 

включват банкомати и банкови услуги, компютри, телефонно 

и телевизионно оборудване, услуги за телефония и аудиови-

зуални продукти, транспорт, електронни книги и онлайн тър-

говия. 

 

ОЩЕ ОТ НОВИНИ 

 V-та конференция на министрите на труда и 

заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог 

(ASEM-LEMC) 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 2016 г.: 370 млн. лв. повече за социални разхо-

ди 

 Положителна тенденция за увеличаване на 

броя на живородените деца и нарастваща 

средна продължителност на живота на насе-

лението 

 България е водеща в извеждането на деца от 

институциите, заяви директорът на УНИЦЕФ 

 Кристалина Георгиева: 100 млн. евро по плана 

Юнкер отиват в България 

 42% от българите имат желание да станат 

предприемачи 

 Само 35% от българите са финансово грамот-

ни 

 Евроскептицизмът на българите се засилва 

 Подготовката за българското председателст-

во на Съвета на ЕС навлиза в активна фаза 

 НС гласува бюджета на МТСП 

 Министър Калфин: Трябва да изградим на-

сърчаваща среда, така че всички деца да рас-

тат при родителите си 

 МС промени класификацията на разходите по 

области на политики и бюджетни програми 

 Броят на защитените училища в България е 

увеличен с три 

 Оптимизират се сроковете за предоставяне 

на безлихвени заеми на общините по ПРСП 

 Управляващ орган на ОП "Добро управление" 

е дирекция в МС 

 Агенцията по заетостта ще отличи 19 работо-

датели на форума „Работодател на годината 

2015” 

 Електронна рецепта и направление ще има 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 ДАЗД представи предизвикателствата в борба-

та срещу насилието и експлоатацията на деца 

 В Стара Загора приключи проект "Арт училище 

за родители" 

 Хлебна къща отвори врати в Свиленград 

 „Сдружение за онкоболни и приятели” органи-

зира Коледен базар в Пазарджик 

 Заключителна конференция по проект 

„Комплекс от интегрирани социални услуги за 

деца от 0 до 3 г. в Община Русе“ 

 Здравно-консултативен център за деца и роди-

тели отвори врати във Великотърновската 

болница 

 Община Сатовча разкрива Център за социални 

услуги 

 Представиха Стратегията за социалните услуги 

до 2020 г. на Област Враца 

 Център за интегрирани социални услуги откри-

ва Димитровград по проект 

 Откриха официално сензорната зала в Ресур-

сен център - Добрич 

 16 нови услуги в София по проект "Шанс за де-

цата" 

 Център за почасово предоставяне на социални 

и здравни услуги в домашна среда ще заработи 

в Елена 

 Нова стратегия за социални услуги в Разлог 

 Община Ямбол стартира проект „Осигуряване 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 “Конкордия”-България организира благотво-

рителен концерт за български деца във Виена 

 Народният празник Сурова/Сурва/ в Перниш-

ко е вписан в Представителния списък на 

ЮНЕСКО на нематериалното културно нас-

ледство на човечеството 

 "Светът е за всички" събра участници от ця-

лата област Русе 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Четвърт милион лева събраха жители на Асе-

новград в благотворителната акция "Надежда 

за Люси" 

 Стартира партньорство между Ситибанк Бъл-

гария и фондация „За Нашите Деца” в подкре-

па на приемната грижа 

 Второто издание на „Работилница за светли-

на“ събра средства за 36 деца с физически и 

интелектуални затруднения 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния 

патентен съд 

Проект на Постановление на Министерския съвет за измене-

ние и допълнение на Националните стандарти за финансови 

отчети за малки и средни предприятия 

Постановление за изменение на Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация 

Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа 

на развитието на Северозападна България, Родопите, Стран-

джа – Сакар, пограничните, планинските и полупланинските 

слабо развити райони 

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни 

трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за компен-

сиране стойността на безплатния превоз на децата и учени-

ците до 16 годишна възраст 

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери 

по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуря-

ване на дейности по четири национални програми за разви-

тие на средното образование, одобрени с РМС № 299/2015 г. 

ИНТЕРВЮ 

 Доц. д-р инж. Никола Добрев: Бизнесът не 

бива да разчита само на държавата и Европа 

 Проф. д-р Боян Дуранкев: Ръстът на доходи-

те в бюджета е голям пробив 
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ПРЕДСТОЯЩО 

7 декември –  Брюксел, Заседание на Съвета на ЕС във 

формат „Заетост и социална политика“ 

София, ОП „Развитие на човешките ресурси“ на МТСП 

и Агенцията по заетостта и ще отличи 19 работодате-

ли на форума „Работодател на годината 2015”  

София, Заключителна пресконференция по проект 

"Провеждане на целогодишна рекламна кампания на 

България по водещи паневропейски телевизионни 

канали" 

8-9 декември - София, Обучение на НСОРБ-Актив: 

„Годишно данъчно приключване в бюджетните организации“  

8 декември – Русе, Откриване на обект по проект 

„Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция 

и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД“ 

Разград, Условия за кандидатстване с проекти по от-

ворени и предстоящи процедури по оперативните 

програми за периода 2014-2020 г. 

9 декември - Исперих, Условия за кандидатстване с проекти 

по отворени и предстоящи процедури по оперативните прог-

рами за периода 2014-2020 г. 

10 декември – София, Откриване на обект по проект 

„Център за ранна диагностика и лечение на онкологични за-

болявания в УМБАЛ Александровска ЕАД“ 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Жителите и гостите на Плевен, които на  

10 декември празнуват празника за освобождението 

на града. 
 

Детелина Николова, Областен управител на Доб-

рич, която на 12 декември празнува своя рожден ден. 
 

Дияна Илиева, зам. кмет по регионално развитие и 

хуманитарни дейности на Община Тервел, която на  

13 декември празнува своя рожден ден.  

7 - 8 декември - Брюксел, Европейска конферен-

ция за хората с увреждания „Да се развиваме 

заедно в Европа без граници“  

Събитието ще бъде излъчвано онлайн на следни-

те канали: - 7 декември; - 8 декември.  

8 декември - Брюксел, Заседание на Борда на 

EASPD  

9 декември - Брюксел, Заседание на Групата по 

политическо влияние и представяне на заключи-

телен доклад „Европейски семестър 2015 г.“ 

10 - 11 декември - Троян, Обмен на опит 

„Интегрирани услуги - модел, нормативна база, 

потребности и възможности“ 

12 декември - Троян, Национална среща на пред-

ставителствата на НАСО 

СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

София, Информационен ден по схема „Услуги за 

ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020 

Варна, ОИЦ - Варна представя коледни традиции в 

Eвропа 

11 декември - София, Годишно информационно събитие 

на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" 

7, 9 и 10 декември 2015 г. – София, Сдружение за прогре-

сивна и отворена комуникация (член на НАСО) в партньор-

ство с Министерство на труда и социалната политика 

(МТСП), Министерство на външните работи (МВнР) и Ми-

нистерство на вътрешните работи (МВР) организира серия 

изложби на тема „Послание за мир“. 

11 – 12 декември – София, Дискусионен форум 

„Общините през програмен период 2014-2020“ 

12 декември - София, Конференция „Приобщаващо обра-

зование 2015“ 

17 – 20 декември – София, Музей на историята на София, 

Коледно ателие 2015 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатст-

ване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен срок, 

временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатс-

тване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила“ (30 ноември 2015 г.) 

 Проекти за мобилност във висшето образование, про-

летен/летен семестър 2015/2016г. (8 декември 2015 г.) 

 Програма „Ромакт“ търси експерти за участие (11 де-

кември 2015 г.) 

 Програма „Регионален грант“ на VIVACOM  (20 декем-

ври 2015 г.) 

 ОП "Добро управление", „Осигуряване функционира-

нето на националната мрежа от 27 областни информа-

ционни центрове“ (21 декември 2015 г.) 

 Прием по набиране на заявки от работодатели по схе-

ма „Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

 Грантове за иновативни и креативни проекти, свърза-

ни с развитието на децата (31 декември 2015 г.) 

 Финансиране от Фонда за демокрация на ООН (31 

декември 2015 г.) 

 Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

 Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи 

в професионална подготовка, програма Еразъм+ (15 

януари 2016 г.) 

 Проект „Красива България” 2016 на МТСП (18 януари 

2015 г.) 

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за тран-

сгранично сътрудничество България-Македония (25 

януари 2015 г.) 

 Втора покана по програма за трансгранично сътруд-

ничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ (15 март 2016 г.) 

 Първа покана по Програма Интеррег за трансгранич-

но сътрудничество България-Турция 2014-2020 (16 

март 2016 г.) 

 Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 

2016 г.) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получи-

ли международна закрила“ (29 април 2016 г.) 

 Програма "Мария Кюри ASSISTID" 2016 г. (30 юни 

2016 г.) 

Международен фотоконкурс  

на EASPD  

"Разкрити и открити" 
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