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3 февруари - Св. Симеон Богоприимец и Анна проро-

чица, имен ден: Симеон, Симеона, Симо, Симон, Симо-

на, Симяна, Мони, Моньо, Мона, Монка, Моника 

4 февруари - Световен ден за борба с рака  

5 февруари - Света мчца Агатия, имен ден: Агата, 

Агатия, Добрин, Добринка 

6 февруари - Свети Фотий, патриарх Цариградски, 

имен ден: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, 

Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, 

Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий 
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НАСО участва в дискусия за социалното предприемачес-

тво 

На 27 януари 2015 г. се проведе българо-немски дискусионен 

форум на тема „Социалното предприемачество – портал за 

иновации“, организиран от Национален алианс за работа с 

доброволци. Екип на Национален алианс за социална отго-

ворност също взе участие в дискусията. Събитието беше 

открито от г-жа Ренета Венева, председател на НАРД, която 

представи целите на проекта, в рамките на който се органи-

зира дискусията. Специален гост на форума бе г-н Камен 

Каменов, заместник-министър на младежта и спорта. При 

откриването той сподели тревогата си от негативните тен-

денции сред младежта, като постави акцент върху данни от 

проучване, според което 67% от младежите у нас са заявили, 

че „не правят нищо“.                                              Вижте повече 

НОВИНИ ОТ НАСО 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

ЕК докладва за напредъка на България по механизма за 

сътрудничество и проверка 

Европейска комисия публикува анализа си на стъпките, 

предприети от България през последните дванадесет месе-

ца в областта на съдебната реформа и борбата срещу ко-

рупцията и организираната престъпност, по механизма за 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1Hxp0qz
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сътрудничество и проверка. Докладът показва, че предвид 

политическата несигурност в страната през изминалата годи-

на напредъкът е бавен и са необходими допълнителни стъп-

ки. Комисията докладва за напредъка на България по меха-

низма за сътрудничество и проверка. Първият заместник-

председател Тимерманс заяви: „Политическата несигурност 

и други предизвикателства през изминалата година затруд-

ниха извършването на реформи в България.      Вижте повече 

 

Правителството стартира бюджетната процедура за 2016 

г. 

Правителството прие решение за бюджетната процедура за 

2016 г. в срока, определен със Закона за публичните финан-

си. Решението създава необходимата организация и коорди-

нация между отделните разпоредители с бюджет в процеса 

на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бю-

джетна прогноза за периода 2016-2018 г. и на законопроекта 

на държавния бюджет за 2016 г. То определя етапите, сроко-

вете, разпределението на отговорностите и изискванията 

към разпоредителите с бюджет по съставянето на среднос-

рочната бюджетна прогноза за 2016-2018 г. и на проекта на 

държавния бюджет за следващата година.         Вижте повече 

 

Ирландия предложи помощ в подготовката за председа-

телството ни на ЕС 

Посланикът на Ирландия, н.пр. Джон Бигър изрази готовност 

за цялостно съдействие в процеса по подготовка за българс-

кото председателство на Съвета на Европейския съюз, което 

по план ще се реализира в периода юли-декември 2018 г. 

Това стана ясно по време на среща между него и вицепреми-

ера и министър на труда и социалната политика Ивайло Кал-

фин на 27 януари 2015 г. „Ние имаме добро сътрудничество с 

България и вярваме в приемствеността. В този смисъл сме 

готови, както да споделим опит, така и да предоставим адми-

нистративен капацитет.                                         Вижте повече 

Напредък по преговорите за пенсионната реформа 

По две от точките в дневния ред се споразумяха участниците 

по време на среща, проведена на 27 януари 2015 г., за обсъж-

дане на отделни параметри по пенсионната реформа в 

МТСП. Съгласие беше постигнато за това изчислението на 

индивидуалния коефициент по чл. 70 на Кодекса за социално 

осигуряване, да се определя като средноаритметично на ме-

сечните индивидуални коефициенти. Така при изчисление на 

пенсия, индивидуалният коефициент ще е равен на сбора от 

отделните месечните индивидуални коефициенти (за месеци-

те, в които лицето се е осигурявало), разделен на броя на 

месеците. Основното предимство на този метод, пред сега 

съществуващия такъв, се състои в по-справедливото преци-

зиране на индивидуалния осигурителен принос.  

Вижте повече 

Експертен съвет към БАН ще подкрепя МТСП при форму-

лиране на мерки срещу демографската криза 

Експертен съвет към БАН ще съдейства за осъвременяване 

на съществуващата Национална стратегия за демографско 

развитие на България (2012-2030 г.). За това се договори ви-

цепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин с академик Стефан Воденичаров по време на 

среща на 29 януари 2015 г. „Това, което им предложих и се 

радвам, че учените приеха, е да използваме тяхната експер-

тиза, изследвания и опит, под формата на независим експер-

тен съвет към БАН, който да подпомогне работата на същест-

вуващия Национален съвет по демографска политика. Целта 

ми е в най-кратки срокове да преработим и най-вече - актуа-

лизираме съществуващата Стратегия за демографско разви-

тие.                                                                           Вижте повече 

 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1590-2015-01-31-09-16-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1568-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1563-2015-01-30-10-43-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1564-2015-01-30-10-47-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1566-2015-01-30-12-01-39
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Промени в Закона за медицинските изделия 

Правителството одобри проект на закон за изменение и до-

пълнение на Закона за медицинските изделия, с който в нор-

мативната ни уредба се въвеждат изискванията на Регламент 

за изпълнение (ЕС) №920/2013. Законопроектът предвижда 

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), която е ком-

петентен орган за медицинските изделия, да изпълнява и 

функцията на определящ орган съгласно чл. 1 от Регламента. 

Съвместяването в рамките на една структура на дейността 

по определяне и наблюдение на нотифицираните органи и 

дейността по надзор на пазара и проследяване на безопас-

ността на медицинските изделия улеснява изпълнението на 

задачите на определящия орган.                          Вижте повече 

 

Правителството одобри изменения в Закона за здравно-

то осигуряване 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание 

да приеме промени в Закона за здравното осигуряване. 

Предложенията са основна част от визията на кабинета за 

реформа в сферата на здравеопазването. Те са обусловени 

от необходимостта от създаване на правила за повишаване 

качеството на медицинското обслужване, на контрола върху 

медицинските дейности и по-рационално използване на сред-

ствата на Националната здравноосигурителна каса. Предла-

ганите промени връщат договорното начало при определяне-

то на методиките за остойностяване и заплащане на меди-

цинските дейности, обемите и цените на медицинските дей-

ности, условията и реда за контрол по изпълнението на дого-

ворите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, 

както и по отношение на санкциите при неизпълнението им.  

Вижте повече 

Още безвъзмездни средства за преодоляване на разлика-

та във високите научни постижения в Европа 

ЕС обяви, че ще отпусне още безвъзмездни средства, с които 

да помогне за преодоляване на разликата между страните 

членки по отношение на високите научни постижения и за 

засилване на конкурентоспособността и растежа в Европа. 

Новият инструмент за сформиране на екипи, в рамките на 

който се предоставят тези безвъзмездни средства, ще допри-

несе за подобряване на резултатите от научните изследвания 

и за увеличаване на инвестициите в страни, които изостават в 

областта на високите научни постижения. Избрани бяха 31 

проекта от такива държави. В техните рамки, с помощта на 

финансиране от „Хоризонт 2020“, ще бъдат изготвени опера-

тивни планове за създаване на нови центрове за високи пос-

тижения чрез сформиране на екипи с водещи в тази сфера 

институции от цяла Европа.                                   Вижте повече 

Вицепремиерът Ивайло Калфин бе награден с почетен 

знак „Стефан Стамболов“ за лидерски принос в държав-

ността за 2014 г. 

На официална церемония на 30 януари 2015 г. министърът на 

труда и социалната политика Ивайло Калфин беше удостоен 

с почетния знак „Стефан Стамболов“ за лидерски принос в 

държавата. Сред носителите на това отличие са д-р Желю 

Желев, Гиньо Ганев, Георги Първанов, Бойко Борисов, ген. 

Ангел Марин, Йорданка Фандъкова, Маргарита Попова. По-

четният знак „Стефан Стамболов“ – за лидерски принос към 

държавността за 2014 г. е определен от комисия в състав 

проф. Петър Кендеров, проф. Андрей Пантев и проф. Михаил 

Неделчев. Отличието е учредено от Института по теория и 

практика на лидерството, Университета по библиотекознание 

и информационни технологии и БАН.                    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1569-2015-01-30-12-31-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1570-2015-01-30-12-33-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1592-2015-01-31-09-18-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1589-stefan-stambolov-award
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

По-ниски субсидии за нови работни места 

Държавата намалява субсидиите за разкриване на нови ра-

ботни места от фирми от частния сектор. През тази година 

националният план за заетост, който се финансира със 73 

млн. лв. от бюджета, ще покрива само 300 лв. месечно въз-

награждение с дължимата осигуровка. Ако наетият е висшист 

- държавата ще субсидира само 380 лв. месечна заплата. 

Останалата част от заплатата до размера на минималната за 

страната (360 лв. в момента и 380 лв. от 1 юли), или до раз-

мера на минималния осигурителен праг за съответната про-

фесия, ще се поемат от работодателя, ако той е от частния 

сектор. Намалението на субсидията от бюджета за разкрива-

не на нови работни места е заради увеличената минимална 

заплата от началото на тази година.                    Вижте повече 

Доверието в институциите се срива в световен мащаб 

Доверието в институциите се срива в световен мащаб. Спо-

ред проучването Edelman Trust Barometer 2015 то е спаднало 

до най-ниското ниво от началото на финансовата криза от 

2009 година. Проучването е 15-ото поред. Проведено е в 

периода 13 октомври - 24 ноември 2014 г. чрез 20-минутни 

онлайн интервюта сред 27 000 души, избрани на случаен 

принцип, и допълнителна извадка от 6000 представители на 

информираната публика на възраст 25-64 г. от 27 държави. 

Последните са висшисти с висок доход за страната им, четат/

гледат новини, свързани с политика и бизнес няколко пъти 

седмично. След изследваните страни са САЩ, Русия, Китай, 

Япония, Канада, Германия, Великобритания, Индия, Индоне-

зия, Бразилия, ОАЕ, Франция, Испания, Португалия, Мексико, 

Сингапур, Швеция, Австралия, Турция.               Вижте повече 

Евробарометър: 78% от българите искат Механизмът за 

сътрудничество и проверка да продължи да действа 

78% от българите смятат, че Механизмът за сътрудничество 

и проверка трябва да продължи да действа, показва тематич-

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Обучение за предоставяне на интегрирани социални 

услуги за деца в Пловдив 

От 26 до 28 януари 2015 г. в град Пловдив се проведе обу-

чение за предоставяне на интегрирани услуги за деца. На 

специалисти от секторите образование, здравеопазване и 

социални дейности от Южна България беше представен 

ирландския опит и модели за работа с деца в риск и подкре-

па на семейството. На обучението бяха обсъдени услугата 

„приемна грижа”, подготовката за напускането на грижи на 

младежи, навършили 16 г., модели за семейна подкрепа, 

превенция, ролята на личния съветник. Бяха дискутирани и 

възможностите за прилагане в България на предложените 

модели, ограниченията пред въвеждането на интегрираните 

услуги и как те могат да се преодолеят.            Вижте повече 

НАРД стартира шивашка социална работилница в Плов-

див 

Зам.-министърът на младежта Калин Каменов откри в Плов-

див младежко социално предприятие. Това е шивашка ра-

ботилница в Комплекса за социални услуги "Св. Георги". 

но проучване на Евробарометър по поръчка на Европейска-

та комисия. Практически всички българи посочват като сери-

озни проблеми пред страната корупцията (97%), недостатъ-

ци в съдебната система (96%) и организираната престъп-

ност (96%). Спрямо предишното проучване по темата от 

2012 г. намалява делът на хората, които смятат, че положе-

нието с организираната престъпност се е подобрило (от 38% 

на 24%). Сериозно намаляват и заявилите, че ситуацията в 

съдената система се е подобрила (от 33% на 13%). Едва 

10% вярват, че корупцията е намаляла, докато през 2012 г. 

на това мнение са били 27% от респондентите.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1575-2015-01-30-17-23-56
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1580-2015-01-30-17-44-27
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1567-2015-01-30-12-07-05
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1591-eurobarometer-jan
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Ателието е част от стратегията на Националния алианс за 

работа с доброволци за подкрепа и развитие на социалното 

предприемачество у нас, обясни ръководителят на проекта 

Мария Шишкова. Целта, по думите й, е млади хора с нисък 

социален статус от уязвими групи да получат шанс за обуче-

ние и реализация на трудовия пазар. Проектът стартира с 

подкрепата на община Пловдив и се финансира от Дружест-

во за подпомагане на българските домове - Берлин чрез да-

рители от немския град Дортмунд. Стойността на инвестици-

ята за първата година е 50 000 евро.                  Вижте повече  

12,8 млн. лв. е социалният бюджет на Варна 

Бюджетът за социалните дейности на Варна за т.г. е увели-

чен с 2,9 млн. лв. спрямо 2014 г. Заложените средства са 

12,8 млн. лв., от които 4,8 млн. лв. са за държавно делегира-

ни дейности, 6,8 млн. за местни дейности, останалите – за 

дофинансиране на държавно делегираните дейности. Това 

стана ясно на заседанието на комисията по социални дей-

ности и жилищна политика към Общинския съвет. Социална-

та програма на общината е много добра, през т.г. са запазе-

ни всички досегашни услуги, като са добавени и 2 нови, каза 

зам.-кметът д-р Лидия Маринова.                        Вижте повече 

Сдружение „ЖАНЕТА” с Ресурсен център за социални 

услуги 

С финансовата помощ на Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество СНЦ „ЖАНЕТА” успя да създаде Ресурсен 

център за социални услуги за деца и семейства в област 

Разград. Този център вече може да оказва професионална 

подкрепа на екипите, предоставящи социални услуги за деца 

и семейства в област Разград и да участва във формирането 

на местни политики в областта на социалните услуги за де-

цата и семейства. В рамките на проекта „Създаване на Ре-

сурсен център за социални услуги за деца и семейства, кой-

то продължи осемнадесет месеца, екипът на Сдружение 

„ЖАНЕТА” организира кръгли маси във всички общини, на 

които бяха разисквани начините за повишаване качеството 

на социалните услуги.                                           Вижте повече 

Дискусия за подобряване качеството на живот на хората с 

интелектуални затруднения в София 

На 27 януари 2015 г. във Френския културен институт, гр. Со-

фия, пл. „Славейков“ № 3 се състоя премиерата на докумен-

талния филм „Светове“, представен от фондация „Светът на 

Мария“. Филмът на режисьора Стоян Радев е заснет в гр. Же-

нева, Конфедерация Швейцария и в София, България през 

2014 г. и показва живота, подкрепата и интеграцията на хора-

та с интелектуални затруднения в „Обществени институции за 

интеграция“, Женева, Конфедерация Швейцария, като изграж-

да паралели с практиките на фондация „Светът на Мария“ в 

гр. София, България. След прожекцията се проведе дискусия 

на тема „Подобряване качеството на живот на хората с инте-

лектуални затруднения в България и швейцарския модел на 

социална подкрепа, както и възможностите за реализация на 

хората с интелектуални затруднения в България“.  

Вижте повече 

В Югозападна България дискутираха промени в подкрепа 

на социалната икономика 

Представители на местната власт, на областните администра-

ции и на социалните предприятия в Югозапада обмениха идеи 

за бъдещи инициативи и проекти за укрепване на партньорст-

вото между членовете на Мрежата. Дискутираха се конкретни 

насоки за дейности в подкрепа на социалната икономика, кои-

то касаят провеждането на целенасочена държавна политика 

и промени в нормативната рамка. Предложенията ще бъдат 

предоставени на народните представители от региона. Те 

настояват за създаване на орган за насърчаване на дейността 

на социалните предприятия, на разширяване на достъпа им 

до пазари.                                                                 Вижте повече 

Община Варна иска от държавата СУПЦ, за да развива 

още услуги 

Социално-учебният професионален център „Анастасия д-р 

Железкова” да се превърне в комплексен център за различни 

социални услуги. Такива планове има за социалното звено 

общинската администрация, която вече е депозирала искане в 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1579-2015-01-30-17-39-08
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1578-12-8
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1587-2015-01-31-08-45-26
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1588-2015-01-31-08-56-29
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1577-2015-01-30-17-37-19
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правителството за предоставянето на сградния фонд, стана 

ясно на заседание на социалната комисия към Общинския 

съвет. Там има много площи и помещения, които са неизпол-

зваеми. Бихме могли да ги оползотворим, като предложим 

нови социални услуги и дейности, коментира заместник-

кметът д-р Лидия Маринова. Тя увери, че учебната дейност, 

както и приютът, в който ежегодно през студените зимни ме-

сеци се настаняват нуждаещи се хора, ще бъдат запазени.  

Вижте повече 

Официално откриване на система за обучение на деца с 

двигателни проблеми 

Народният представител от ГЕРБ Валентин Радев участва в 

официалното откриване на видео озвучителна система за 

пълноценно дистанционно обучение на ученици с нарушени 

двигателни способности в учебни занятия, провеждани по 

кабинетна система на обучение в 108 СОУ „Никола Беловеж-

дов”, ж.к „ Дружба-1”. Системата е единствена в страната и е 

изградена с дарение на ПП ГЕРБ и частен дарител. Чрез нея 

деветокласникът Кристиян Бисеров, който е с затруднения в 

придвижването чрез видеовръзка пълноценно и активно ще 

участва в занятия, провеждани в специализираните кабинети 

по химия и опазване на околната среда, физика и астроно-

мия и информационни технологии в училището.  

Вижте повече 

33 деца с увреждания ще обитават новите социални цент-

рове в Павликени 

Новоизградените социални центрове в Павликени ще отво-

рят врати през март. В тях ще бъдат настанени общо 33 деца 

и младежи с увреждания на възраст от 3 до 29 години. Три 

центъра за настаняване от семеен тип и Център за социална 

рехабилитация и интеграция вече са напълно готови и капа-

цитетът им ще бъде запълнен до няколко месеца. Новите 

къщички ще приемат деца и младежи, които до момента са 

били отглеждани в домовете в Страхилово, Михалци Стражи-

ца, Балван и Велико Търново. 1,8 млн. лв. са вложени в изг-

раждането на социалните центрове.                    Вижте повече 

Предстои подписване на договор за строежа на блока със 

социални жилища във Варна 

„Община Варна чака потвърждение от Министерството на реги-

оналното развитие и благоустройството относно сумата от 3,2 

млн. лв. за строежа на социалните жилища в кв. „Аспарухово“, 

които ще бъдат изградени по проект на Оперативна програма 

„Регионално развитие“. От тях 2,54 млн. лв. са за строително-

монтажни работи, а останалата сума е за обзавеждане на 

апартаментите. След това следва подписване на договор с 

изпълнител “, заяви д-р Лидия Маринова, зам.-кмет на община 

Варна.                                                                         Вижте повече 

Фонд "Ига" представи проект за независим мониторинг на 

пробацията 

На 23 януари от 10.30 ч. в Пресклуба на БТА - Пазарджик се 

състоя представяне на Проект „Независим мониторинг върху 

законодателното и институционално развитие на пробацията в 

България”. Водеща организация е Фонд за превенция на прес-

тъпността – ИГА. Цел на проекта е да се насърчи включването 

на НПО в процесите по формулиране на политики и вземане 

на решения, съвместно с институциите на местно, регионално 

и национално ниво, имащи отношение към функционирането 

на пробационната система. С реализацията му се цели пови-

шаване активността на неправителствените организации във 

връзка с отчетността и прозрачността на публичните институ-

ции.                                                                             Вижте повече 

Ново работно място за 12 безработни младежи 

От месец май на 2014 г. Фонд - ИГА изпълнява Проект „Ново 

работно място в ИГА”, който се финансира от Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Ев-

ропейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място“, Договор № ESF-113

-06-08001. Цел на проекта е да се осигурят нови работни места 

за 12 безработни младежи до 29-годишна възраст чрез предос-

тавяне на обучение за придобиване или повишаване на профе-

сионалната квалификация и обучения по ключови компетент-

ности.                                                                          Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1576-2015-01-30-17-25-17
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1574-2015-01-30-17-17-53
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1573-33
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1581-2015-01-31-07-59-17
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1583-2015-01-31-08-16-39
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1584-12


Бр. 5(4)/02.02.2015 г. 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Александър Миланов представи "Детство без сълзи" 

На 24 януари Александър Миланов представи пред учители, 

ученици, граждани от Крушовица и гости от Мизия книгата си 

„Детство без сълзи". В училище „Христо Ботев", където авто-

рът е учил, дойдоха първата му учителка в детската градина- 

леля Бистра, класната му ръководителка Йорданка Богдано-

ва, съученици, съседи и приятели, сред които е минало част 

от детството на Сашо. „За мен това събитие е много важно, 

защото от тук са едни от най-хубавите ми спомени. Тук се 

научих да обичам и уважавам хората, които ме харесват. 

Крушовица ми даде много любов и приятелство", сподели 

авторът на „Детство без сълзи". От името на кмета на Общи-

на Мизия д-р Виолин Крушовенски, поздравителен адрес и 

сувенири му връчи Цветанка Дамянова, която е инициатор 

на събитието.                                                         Вижте повече 

Стартира третото издание на Детски филмов фестивал в 

Пловдив 

Най-обичаните детски филми от последните години ще могат 

да гледат децата на Пловдив напълно безплатно в обнове-

ния киносалон „Лъки – Дом на киното“. Детски филмов фес-

тивал се провежда със съдействието на община Пловдив и 

дава възможност и на най-малките да се срещнат с магията 

на седмото изкуство. От 31-ви януари до 15-ти март, всяка 

събота и неделя в „Лъки – Дом на киното“ще се състоят по 

три прожекции от 11.00 и 13.00 часа в зала 1 и от 11.30. в 

зала 2. В програмата са включени специално селектирани 

анимационни детски филми, дублирани на български език, 

някои от тях ще имат и 3D прожекция.                Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Мтел отчете близо 390 хиляди лв. за благотворителност 

през 2014 г. 

Общият размер на даренията, които Мтел и служителите на 

компанията през 2014 година, са в размер на близо 390 000 

лева, информираха от компанията. От тях 89 000 лева са 

дарени за каузата приемна грижа. Мтел стои зад каузата 

вече три поредни години. Благодарение на телекома се реа-

лизират редица кампании за популяризиране на социалната 

услуга и подкрепа на приемните родители в тяхната мисия. 

Дарената сумата включва средства от специална кампания, 

в която телекомът отделя като дарение по 1 лев от стойност-

та на над 30 модела от най-търсените смартфони; от дари-

телски касички за проекта, разположени в магазините на 

телекома; суми, дарени от компанията; Мтел направи прием-

ната грижа кауза и на своето коледно парти за бизнес клиен-

ти, като дари сума в нейна подкрепа за всеки гост, които при-

съства на празника.                                               Вижте повече 

Наградиха победителите в конкурса „Млад предприемач 

на Пловдив“ за 2014 година 

На официална церемония на 27.01.2015 г. заместник-кметът 

по спорт и младежки дейности на Пловдив Петър Зехтински 

и кметът на район „Централен” Георги Титюков наградиха 

победителите в конкурса „Най-млад предприемач на град 

Пловдив”, организиран за 6-та поредна година. Ваня Плачко-

ва спечели първа награда и сумата от 7000 лв. за своята 

концепция за Лабораторни установки, разработване на виде-

оръководство и модел на поляриметър, служещ за нагледни 

материали по физика за ученици в средното образование. 

Общо 42 бизнес плана взеха участие в тазгодишното изда-

ние, организирано от Община Пловдив с подкрепата на фир-

ми, които отново показаха, че вярват в добрите идеи на мла-

дите.                                                                        Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1582-2015-01-31-08-05-03
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ПРЕДСТОЯЩО 

3 – 7 февруари – Добрич, Добрички панаир, Изнесена прием-

на на ОИЦ-Добрич за популяризиране дейността на центъра 

и разпространяване на информация за приоритетите на прог-

рамен период 2014-2020 г. 

4 февруари – Видин, Първа информационна среща на ОИЦ-

Видин за 2015 г. 

4, 11, 16 февруари - Варна, хотел „Черно море“, Семинар за 

обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчи-

ците на социални услуги и неправителствени организации в 

област Варна по проект „Развитие на системата за планиране 

и предоставяне  на социални услуги на регионално равнище“ 

10 февруари – Благоевград, Информационна среща с предс-

тавители на бизнес организации, фирми, НПО и граждани с 

цел представяне на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

17 февруари – Благоевград, Информационна среща с предс-

тавители на образователни институции, центрове за обуче-

ние, квалификация и преквалификация, НПО и работодатели 

с цел представяне на ОП „Наука и образование за интелиген-

тен растеж“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

11 февруари - Нова Загора, Форум на социалните услуги 

12 февруари - София, Консултативна приемна АСП/

НАСО 

18 февруари - Търговище, Семинар „Обмен на добри 

практики и изграждане на мрежи на доставчиците на 

социални услуги и неправителствени организации“  

24 февруари - Велико Търново, Семинар: „Запрещението 

–„помощ” 

25 февруари - Видин, Форум „Предоставяне на интегри-

рани социални услуги“ 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални 

услуги 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Инж. Живко Георгиев, кмет на град Тервел, който 

на 6 февруари отбелязва своя рожден ден.  

 

ДОКУМЕНТИ и ПРОМЕНИ 

Национален план за действие за насърчаване на равнопос-

тавеността на жените и мъжете за 2015 г. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо 

кандидатстване) 

Национална покана за кандидатстване по Програма Еразъм+ 

2015 (4 февруари 2015 г.) 

Столична програма "Култура" (6 февруари 2015 г.) 

КД2 – Изграждане на капацитет в областта на висшето образо-

вание, Програма Еразъм+ (10 февруари 2015 г.) 

Конкурс „Проект на годината 2014″ (12 февруари 2015 г.) 

Програма „Сhange of scene“ (15 февруари 2015 г.) 

АХУ: Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреж-

дания (23 февруари 2015 г.) 

КД3 – Проекти за перспективно сътрудничество, Програма 

Еразъм+ (24 февруари 2015 г.) 

Творческа Европа 2014-2020, Подпрограма „Култура“: Евро-

пейски платформи (25 февруари 2015 г.) 

Дейности по програма „Жан Моне“, Програма Еразъм+ (26 

февруари 2015 г.) 

КД2 – Секторни алианси на уменията, Програма Еразъм+ (26 

февруари 2015 г.) 

Награда на Нестле за създаване на споделена стойност 2016 

(28 февруари 2016 г.) 

Мярка „Проекти на гражданското общество“, Програма „Европа 

за гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Мярка „Мрежи от градове“, Програма „Европа за гражданите“ 

2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Мярка „Побратимяване на градове“, Програма „Европа за 

гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Направление „Европейска памет за миналото“, Програма 

„Европа за гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

АХУ: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дей-

ност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и сте-

пен на увреждане (4 март 2015 г.) 

КД1 – Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“, 

Програма Еразъм+ (4 март 2015 г.) 

АХУ: Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна 

работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и 

оборудване на работните им места (6 март 2015 г.) 

АХУ: Осигуряване на достъпна архитектурна среда на култур-

ни, исторически и спортни обекти (13 март 2015 г.) 

КД3 – Инициативи за иновативна политика, Програма Еразъм+ 

(20 март 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1zo0Uu1
http://bit.ly/1zo0Uu1
http://bit.ly/1BvKIEh
http://bit.ly/1Ewnbb6
http://bit.ly/1Ewnbb6
http://bit.ly/1CLhnbD
http://bit.ly/1DqkZOv
http://bit.ly/1ClljB1
http://bit.ly/1ClljB1
http://bit.ly/1Ewn9A0
http://bit.ly/1Ewn9A0
http://bit.ly/1Kg21wn
http://bit.ly/1Kg21wn
http://bit.ly/1674FXR
http://bit.ly/1Lvaz5Y
http://bit.ly/1vZAHQT
http://bit.ly/1Ibog5n
http://bit.ly/1Ibog5n
http://bit.ly/1yn3m3l
http://bit.ly/1yn3m3l
http://bit.ly/17aIkcO
http://bit.ly/17aIkcO
http://bit.ly/1Djt87K
http://bit.ly/1Djt87K
http://bit.ly/1BECvwe
http://bit.ly/1BECvwe
http://bit.ly/1BECvwe
http://bit.ly/1EW09Yn
http://bit.ly/1EW09Yn
http://bit.ly/1674o6Y
http://bit.ly/1674o6Y
http://bit.ly/1674o6Y
http://bit.ly/1Kg1ZEC
http://bit.ly/1Kg1ZEC
http://bit.ly/1vkIqcY
http://bit.ly/1A04DhV

