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15 декември - Международен ден на чая  

17 декември - Имен ден празнуват: Анани, Данаил, 

Данаила, Даниел, Даниела, Дани, Данко 

18 декември - Международен ден на мигранта 

20 декември - Международен ден за човешка солидар-

ност 

Игнажден, имен ден празнуват: Игнат, Искра, 

Искрен, Огнян, Огняна, Светла, Светослав, 

Пламен, Пламена 

21 декември - Имен ден празнуват: Юлиан, Юлиана, 

Юлиян, Юлияна 
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АСП пое ангажимент за нормативни промени 

В резултат на серия от инициативи на Национален алианс за 

социална отговорност през 2014 г., включително проведени 

срещи, обучения, семинари, НАСО отправи поредица от 

предложения до Агенцията за социално подпомагане по раз-

лични въпроси, повдигнати от членовете на Алианса. В ре-

зултат АСП изпрати официален отговор, потвърждаващ конс-

труктивното партньорство между НАСО и АСП. В изложение-

то си АСП потвърждава важността и оценява реализираните 

инициативи на НАСО, свързани с обсъждания и формулира-

не на конкретни предложения, като важна предпоставка за 

успешното развитие на ефективна социална система.  

Вижте повече 

Алтернативни препоръки в рамките на Европейския се-

местър 

На 11 декември 2014 г. в Националния офис на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО) в София се състоя 

заключителна работна среща-дискусия в рамките на общоев-

ропейската инициатива за активно участие на неправителст-

вения сектор и гражданското общество в механизма на Евро-

пейския семестър. Целта на срещата беше да се направи 

обобщение и окончателна редакция на изготвените алтерна-

тивни препоръки и анализа към тях. Екипът на НАСО напра-

ви обзор на извършените дейности до момента и събитията и 

участниците, обединени в представения анализ.  

Вижте повече 

НОВИНИ ОТ НАСО 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1snlRNT
http://bit.ly/1yFLhZ8
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Удължен срок за Втора Европейска награда за социално 

предприемачество 

Фондация ONCE, в рамките на Европейската мрежа за корпо-

ративна социална отговорност и работа с хора с увреждания, 

с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, 

стартира второто издание на Европейската награда за соци-

ално предприемачество и работа с хора с увреждания: Про-

мотиране на социални инвестиции. Тази пилотна инициатива 

в Европа има за цел да отличи водещи проекти в областта на 

социалното предприемачество, които са насочени към хора-

та с увреждания.                                                    Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Заседание на Съвета по заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски въпроси в Брюксел 

На 11 декември 2014 г. вицепремиерът и министър на труда 

и социалната политика Ивайло Калфин участва в заседание 

на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и 

потребителски въпроси в Брюксел, Белгия. Акцентът в деба-

тите по време на срещата беше поставен върху изпълнение-

то от държавите-членки на Европейската гаранция за мла-

дежка заетост, върху Европейския семестър и Годишния об-

зор на растежа за 2015 г. „Младежката заетост ще бъде при-

оритетна през следващите години за екипа на МТСП. Целта 

е да се подобри качеството на живот на младежите, чрез 

повишаване на трудовата им заетост.                 Вижте повече 

Основни теми за ЕС през 2015: Данъците, социалните 

помощи и ГМО 

Европейската комисия смята да се бори с укриването на да-

нъци, да задълбочи икономическите преговори, да преразг-

леда законодателството си в областта на ГМО и да създаде 

задължителна регистрация на лобистите, показва проект на 

законодателната й програма за 2015 г., цитиран от европейс-

кия портал "ИЮ Обзървър" и БГНЕС. Програмата за идната 

година съдържа 23 мерки в областта на икономиката, мигра-

цията, климата и промишлеността. Централно място заемат 

предложенията за стимулиране на икономиката на ЕС, вклю-

чително чрез Европейския фонд за стратегически инвести-

ции, предложен от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер.  

Вижте повече 

МТСП представи основните социални приоритети на пра-

вителството 

„Основните приоритети в работата на МТСП са промени в 

пенсионната система, активирането на трайно безработните 

на пазара на труда и осигуряването на ефективно социално 

подпомагане“, съобщи на пресконференция на 10 декември 

2014 г. вицепремиерът и министър на труда и социалната 

политика Ивайло Калфин. Той представи екипа си и запозна 

подробно журналистите с мерките и финансирането, заложе-

ни в новия програмен период (2014-2020 г.) на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) и Опе-

ративна програма за храни по Фонда за европейско подпома-

гане на най-нуждаещите се лица.                         Вижте повече 

104,8 млн. евро за България по Фонда за европейско под-

помагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. 

България получи 104 815 264 евро по Оперативната програ-

ма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020 г., след като Евро-

пейската комисия одобри новия програмен период на 5 де-

кември 2014 г. Програмата представлява стратегически доку-

мент за усвояване на финансови средства, които са финанси-

рани едновременно от Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и национални-

те бюджети на страните-членки, в рамките на седемгодишния 

програмен период. Общата стойност на средствата за реали-

зация на предвидените за страната ни мерки са 123 312 075 

евро, като 15% от тях (18 496 812 евро) са финансирани от 

български национален бюджет.                            Вижте повече 

http://bit.ly/1Gy7f4N
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1368-2014-12-12-07-48-58
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1396-ec-2015top
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1367-2014-12-12-07-17-59
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1366-104-8-2014-2020
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72.5% изпълнение отчете правителството по мерките, 

произтичащи от членството в ЕС 

Правителството одобри доклад за изпълнението на Плана за 

действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на 

България в ЕС. Документът обхваща периода до 30 ноември. 

Планът включва 219 мерки, от които 189 са със срок на из-

пълнение до 30 ноември 2014 г. От тях 52 не са изпълнени в 

срок, което е 27,5% неизпълнение. За сравнение, процентът 

неизпълнени мерки в края на първото тримесечие на година-

та е 50,5, за второто тримесечие – 39,6, а за третото – 28. 

Въпреки предсрочното разпускане на 42-ото Народно събра-

ние, процентът на неизпълнение намалява през третото три-

месечие поради ускореното приемане на мерки, които са с 

подзаконов нормативен характер.                        Вижте повече 

Последните промени в ЗОП са разписани в Правилника 

за прилагане 

Министерският съвет прие постановление за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за об-

ществените поръчки (ППЗОП). То отразява влезлите в сила в 

средата на годината промени в ЗОП, като доразвива и детай-

лизира правната уредба в областта на обществените поръч-

ки. В съответствие с промените в ЗОП се налага създаването 

на изцяло нов списък на външни експерти, които възложите-

лите са длъжни да използват при изработването на техничес-

ките спецификации и на методиката за оценка на офертите.  

Вижте повече 

Предлагат конфискуваните имоти да стават социални 

домове 

Конфискуваните имоти на мафията да бъдат превръщани в 

социални домове. Това предлага шефът на Комисията за 

конфискация на незаконно придобито имущество Пламен 

Георгиев. По-добре е вместо да се продават на търг, отнети-

те имоти да се превръщат в старчески домове, детски лагери 

или градини, читалища, обяснява Георгиев пред в. 

„Стандарт“. Той допълва, че много често престъпниците си ги 

откупуват обратно. Комисията е засякла поредица от подоб-

ни случаи.                                                                Вижте повече 

ПЕНСИОННА РЕФОРМА 

Последно: Възрастта за пенсиониране остава зам-

разена през 2015 г. 

През 2015 г. няма да се увеличава възрастта за пен-

сиониране, като до 31 март догодина трябва да се 

постигне дългосрочно решение на въпросите, свърза-

ни с пенсионната реформа. Това е записано в мемо-

рандум за разбирателство, който подписаха прави-

телството и синдикатите в сградата на Министерския 

съвет в неделя, на 14 декември 2014 г.  На срещата 

при премиера Бойко Борисов участваха лидерите на 

КНСБ и КТ "Подкрепа", вицепремиерът Ивайло Кал-

фин, финансовият министър Владислав Горанов, 

председателят на бюджетната комисия в Народното 

събрание Менда Стоянова.                      Вижте повече 

Заседание на Работната група по пенсионната сис-

тема в МТСП 

“Министерството на труда и социалната политика се 

стреми да подготви дългосрочни решения за стабили-

зиране на пенсионната система”, каза съветникът на 

министъра на труда и социалната политика Николай 

Николов. Той ръководи заседание на Работната група 

по пенсионната система в МТСП, което се проведе на 

11 декември 2014 г. По време на дискусията с предс-

тавители на НОИ, Министерство на финансите и со-

циалните партньори се обсъдиха средносрочни и 

дългосрочни мерки за стабилизиране на социалното 

осигуряване. Експертите се обединиха около идеята, 

че дългосрочните предложения трябва да са готови 

до началото на следващата бюджетна процедура.                                        

 Вижте повече 

Министър Калфин се срещна и с представители на 

МВР и БА във връзка с предстоящата пенсионна 

реформа                                                    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1372-72-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1373-2014-12-12-11-28-42
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1391-2014-12-13-12-05-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1403-pens-freeze
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1369-2014-12-12-07-50-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1385-2014-12-13-11-22-39
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България е с най-нисък стандарт на живот в ЕС за 2013 

година 

България и Румъния са страните с най-нисък стандарт на 

живот в ЕС през 2013 г., а Люксембург, Германия и Австрия 

са държавите с най-висок такъв. Това показва индексът за 

индивидуалното потребление на глава от населението в 28-те 

страни членки на ЕС, публикуван от европейската статисти-

ческа служба Евростат. Според резултатите от проучването в 

Люксембург потреблението е 38% повече от средното в ЕС, а 

в Германия и Австрия то е с около 20% над средното равни-

ще за съюза.                                                            Вижте повече 

 

Годишен доклад: хората с увреждания у нас продължават 

да се намират в състояние на хронична бедност 

По повод изминалия вчера Международен ден на правата на 

човека – Институтът за модерна политика изпрати до българ-

ските и европейските институции Годишен доклад "Уязвими 

групи и дискриминация през 2014 г." Това е първият годишен 

доклад по тази проблематика, който ИМП изготвя в рамките 

на своята Програма "Граждански права и защита от дискри-

минация". Занапред, ИМП ще оповестява такъв доклад еже-

годно на 10 декември. В доклада са разгледани три основни 

уязвими групи, за които има реална опасност от социална 

маргинализация или вече са обект на такава чрез системна 

обществена стигматизация и дискриминация.     Вижте повече 

 

Всеки 10-и българин финансиран по европрограмата за 

заетост, пресметна министър Калфин 

Всеки десети българин ще бъде бенефициент по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" за новия програ-

мен период 2014 - 2020 г. Това обяви вицепремиерът и ми-

нистър на труда Ивайло Калфин на пресконференция в соци-

алното ведомство. По-висока и качествена заетост, намаля-

ване на бедността и развитие на институционалния капаци-

тет в страната - това ще са трите основни раздела, в които 

оперативната програма ще ни подпомага финансово в идни-

те 7 години.                                                            Вижте повече 

 

Активното поведение е ключът към по-доброто бъдеще 

Здравно образование и младежка заетост – това бяха теми-

те на форум "Ключе", които провокираха лектори и млади 

хора да споделят опит, впечатления и мнения. "Ключарите" 

във всеки от двата тематични блока бяха трима, като в рам-

ките на 15 минути всеки един от тях разказа за себе си, свои-

те идеи и нуждите от промени, които да направят България 

едно по-добро място за живеене. И някак неусетно през ду-

мите на всеки един от тях се прокрадна посланието, че ак-

тивното поведение е ключът към промяната и по-доброто 

бъдеще.                                                                  Вижте повече 

 

Средната заплата в света е 1600 долара 

1600 долара е била реалната средномесечна работна запла-

та в света през 2013 година. Това е ръст от 2% спрямо пред-

ходната година, сочи анализ на Международната организа-

ция на труда (IOL). Наблюдава се забавяне на темпа на 

ръст, който през 2012 беше 2,2%, а преди кризата - през 

2006-2007 г., заплатите растяха с 3% годишно. В развитите 

страни увеличението е едва 0,1% през за 2012 г. и 0,2% - за 

2013-та, докато в развиващите се икономики този показател 

е съответно 6,7% и 5,9%. Ръстът на заплатите в Азия възли-

за на 6% през последната година, в Източна Европа е 5,8%, 

а в Латинска Америка - само 0,8%.                      Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1402-2013-lifestandard
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1387-2014-12-13-11-33-06
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1401-10
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1390-2014-12-13-11-54-57
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1400-1600


Бр. 50(3)/15.12.2014 г. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Хора в неравностойно положение ще ходят безплатно на 

кино и театър във Варна 

725 възрастни и деца в неравностойно положение ще посе-

щават безплатно театрални и оперни постановки догодина. 

Това реши на своето заседание днес комисията по социални 

дейности и жилищна политика към Общинския съвет във 

Варна. Във връзка с това тя прие културна програма за пот-

ребителите на социални услуги на територията на общината, 

за която ще бъдат отпуснати 2 600 лв. Парите са за закупува-

не на 725 билета, от които 325 ще са възрастни хора от раз-

лични социални заведения, 400 – за деца в риск.  

Вижте повече 

Стратегически план за развитие на интегрирани услуги за 

деца обсъдиха в Дупница британски и български експер-

ти 

Проект на Стратегически управленски план за развитие на 

интегрирани услуги в подкрепа на осъществяването на Наци-

оналната стратегия „Визията за деинституционализация на 

деца в Р. България” беше обсъден на среща залата на хотел 

„Рила” в гр. Дупница. Представители на ДАЗД, МТСП, НИ-КО 

– Северна Ирландия, регионалните структури на АСП, МОН и 

МЗ в Кюстендил и Дупница и доставчици на услуги от общи-

ната коментираха българския и английския опит в премина-

ването от резидентни услуги към услуги в общността, както и 

приложимостта на проекта на Стратегически план за управ-

ление на интегрирани услуги на територията на община Дуп-

ница. Общината е избрана заради разнообразието от услуги, 

които се предоставят на нейна територия и наличието на 

здравни и образователни заведения.                   Вижте повече 

Детска млечна кухня - Несебър навърши шест години 

Преди шест години – на 11-ти декември 2008 г. в град Несе-

бър е създадена Детска млечна кухня, информира пресцен-

търа на Община Несебър. Днес тя вече функционира като об-

щинска дейност с филиали в: Обзор, Св. Влас, Равда, Ориза-

ре, Тънково и Кошарица, като осигурява здравословна храна 

на 400 деца от община Несебър. За шестте години на своето 

съществуване, ДМК Несебър се утвърди като един от най-

важните аспекти на непрекъснато разширяващата се социална 

политика на община Несебър. Друг важен фактор е , че Общи-

ната продължава да изплаща по 2000 лв. за всяко новородено 

дете, а от 2-3 г., освен че дава еднократни помощи за лечение 

на гражданите си, тя подпомага семейства, които извършват 

процедурата – „инвитро“.                                          Вижте повече 

 

Стартираха специализираните дейности по проект за соци-

ално включване в община Генерал Тошево 

В ЦДГ „Първи юни”, гр. Генерал Тошево стартира дейност 

Здравна грижа за деца. Ангажиран за целта педиатър прегледа 

децата от всички 4 групи от детското заведение. Прегледът 

включваше измерване на ръст, тегло, сърдечен ритъм и прег-

лед на гърло. Дейността се осъществява в рамките на проект 

за социално включване „С грижа за нашите деца – социално 

включване на деца от 0 до 7 години в община Генерал Тоше-

во”. Проектът е с ясно изразен социален характер и цели пре-

венция от болести на уязвими групи деца, тяхната социализа-

ция, както и създаване на оптимална среда за учебно-

възпитателни процеси на подрастващите.             Вижте повече 

Правата и проблемите на хората с увреждания обсъждаха 

в Русе 

На 11 декември 2014 г. в Зала 1 на Областна администрация – 

Русе се проведе граждански дебат на тема „Правата на хората 

с увреждания и скрити ли остават техните проблеми за общес-

твото”, съобщава пресцентърът на Областната управа. Замес-

тник-областният управител Явор Янчев откри събитието, като 

подчерта, че Областна администрация – Русе подкрепя дей-

ността на Областния съвет за социално включване на хората с 

увреждания.                                                               Вижте повече 
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Откриха дневен център за деца и младежи с увреждания 

в Сливо поле 

Областният управител на Област Русе Стефко Бурджиев 

изрази своите най-сърдечни поздравления по повод офици-

алното откриване на „Дневния център за деца и младежи с 

увреждания” в град Сливо поле, съобщават от кабинета на 

губернатора. На събитието, Бурджиев се възползва от въз-

можността да поговори с децата и родителите, относно тех-

ните проблеми, за това което те виждат, че може да бъде 

обхванато, като перспектива за оказването на тази толкова 

необходима социална подкрепа. Обсъди се и това с какво 

областната администрация, институционално може да помог-

не за разширяването и укрепването на тази делегирана дър-

жавна дейност.                                                       Вижте повече 

Община Търговище получи награда за социален проект 

Община Търговище получи награда за проекта си 

"Изграждане на социална инфраструктура за услуги от семе-

ен тип”, реализиран по Оперативна програма "Регионално 

развитие" (ОПРР), съобщиха от пресцентъра на местната 

администрация. Това стана на официална церемония по 

връчване на традиционните отличия за най-добри бенефици-

енти, изпълнили проекти по ОПРР и медии, допринесли най-

много за представянето на програмата в четири категории. 

Търговище получи награда в категорията „Социална инфрас-

труктура“ заедно с общините Пловдив, Пещера, Червен бряг 

и Самоков.                                                               Вижте повече 

Община Плевен с два проекта по „Красива България“ 

С два проекта по „Красива България“ има намерение да кан-

дидатства Община Плевен. Това става ясно от предложение-

то, което ще се разгледа на сесията на Общинския съвет, 

насрочена за 18 декември. То се внася от кмета проф. д-р 

Димитър Стойков. От него става ясно, че местната управа 

иска да кандидатства по „Красива България“ с проект за ре-

монт на част от първи етаж в жилищна сграда на ул. „Даскал 

Димо“ 7 с цел преместване на Центъра за социална рехаби-

литация и интеграция на хората с увреждания – Плевен.  

Вижте повече 

Френски и белгийски експерти обучават екипите на новите 

услуги за деца с увреждания 

Грижата за деца и младежи с психични страдания и агресивно 

поведение, представена през клиничната практика и конкрет-

ните случаи, бе акцента в работата на международната конфе-

ренция „Да работим заедно за прехода от институционална 

грижа към грижа в общността“, която се състоя в Пловдив от 10 

до 12 декември 2014 г. В срещата обмениха опит представите-

ли на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жи-

лища от областите Пловдив, Кърджали, Хасково и Смолян и 

експерти от Белгия и Франция с дългогодишен опит в институ-

ции и социални услуги за деца и младежи с психически страда-

ния и физически увреждания.                                  Вижте повече 

7 младежки инициативи на FUNCITY ще разнообразят прог-

рамата на Варна извън лятото 

Седем различни инициативи ще обогатят програмата на Варна 

за младежки дейности, като предоставят възможности на мла-

дите за смислено свободно време извън летния период. Ини-

циативите са подкрепени в рамките на проект FUN Capital и 

бяха избрани на конкурсен принцип от общо 29 подадени пред-

ложения. Екипът на FUNCITY е една от 10-те организации, кои-

то реализират собствени проекти за подкрепа на Варна - Евро-

пейска Младежка Столица 2017, които се финансират по голям 

европейски проект на Община Варна "Младежки столици в 

действие".                                                                  Вижте повече 

Коледни сувенири предлагат младежи от ДЦДМУ-Монтана 

Младежите от Дневен център-Монтана продължават традиция-

та да подготвят Коледен Базар. Той е подреден в сградата на 

центъра на ул. “Ал. Батанберг” 38. Чрез прекрасната експози-

ция на сувенири и картички, възпитаниците на Дневния център 

споделят с гражданите на Монтана радостта си от наближава-

щите коледни и новогодишни празници. Различни декоративни 

предмети радват с естетиката и оригиналността си. Те са сът-

ворени от отпадъчни материали. Подготовката за изложбата 

стартира три месеца преди празниците в часовете по арт-

терапия, уточни психоложката Мирослава Панчева.  

Вижте повече 
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Усъвършенстват социалните услуги в Симитли 

Ръководителите на социалните заведения в Симитли преми-

наха поредно специализирано обучение. Темата на триднев-

ното обучение, в което ръководителите на екипи в специали-

зираните центрове участваха бе „Управление и качествено 

предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно 

партньорство и взаимодействие между общинските власти и 

неправителствените организации при предоставянето на со-

циални услуги”.                                                       Вижте повече 

Анализират работата на два дома за възрастни хора в 

Плевенско 

Работата на двата дома за възрастни хора в Плевенска об-

ласт – в селата Бохот и Горна Митрополия предстои да бъде 

анализирана. Това се налага във връзка с представената на 

заседание на Консултативния съвет по социално подпомага-

не на област Плевен и Звеното за мониторинг и оценка на 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на соци-

алните услуги (ОСРСУ) Национална стратегия за дългосроч-

на грижа. Тя е нов стратегически документ, насочен към оси-

гуряване на социални услуги към възрастните хора, добавят 

от пресцентъра на Областна управа - Плевен.   Вижте повече 

Център "Ронкали" продаде сградата си 

Център "Ронкали" за настаняване на деца до 18-годишна 

възраст излиза от рамките на града, едноименното сдруже-

ние ще инвестира в социален проект в кв. Ветрен, научи "24 

часа". Сградата и прилежащата й територия на ул. 

"Александър Батемберг", по която минава маршрутът към 

зоната за свободен достъп на Пристанище Бургас, вече са 

продадени, показва справка в имотния регистър. Новият соб-

ственик е бургаската "Ти Ви Хотел" ООД.            Вижте повече 

Младежи в неравностойно положение ще се обучават в 

безплатни морски курсове 

40 момичета и момчета в неравностойно положение, от соци-

ални домове или такива от ромски произход ще преминат 

обучение в поредната Морска академия на клуб „Приятели на 

морето“. Към момента за безплатните курсове са се записали 

13 кандидати от Варна и областта. Това съобщи за Moreto.net 

Дарина Иванова от общинския отдел по младежки дейности. 

Обучението ще е по две морски специалности – капитанско 

право до 40 брутотона и водолазна правоспособност.   

Вижте повече 

Документална изложба „Закрилата на децата в България 

– началото” 

Председателите на Държавната агенция за закрила на дете-

то г-жа Ева Жечева и на Държавна агенция „Архиви” г-н Иван 

Комитски откриха документалната изложба „Закрилата на 

децата в България – началото”. Експозицията от архивни 

материали е подредена в изложбената зала на ДА „Архиви” и 

показва създаването на организираната дейност за защита 

на детето в България в началото на ХХ век чрез Съюз за 

закрила на децата /СЗД/. В изложбата могат да се видят уч-

редителния протокол и устава на Съюза, двете негови списа-

ния “Нашето дете” и “Ден на детето”, благодарствени писма 

за отпуснати средства за изграждане на трапезарии и осигу-

ряване на безплатна храна, годишни отчети, окръжни писма 

и др. интересни документи.                                   Вижте повече 

Коледен концерт във Варна събира средства за деца с 

увреждания 

Училищното настоятелство при СОУ за деца с нарушено зре-

ние „Проф. д-р Иван Шишманов” организира коледен благот-

ворителен концерт под мотото „Можем заедно”. В него ще 

участват талантливи деца от Варна, а водещ ще е Орлин 

Павлов. Концертът ще се проведе на 21.12.2014 г. от 17.00 ч. 

в зала „Пленарна“ на Община Варна. Средствата, събрани 

на благотворителната инициатива ще послужат за изгражда-

не на спортна площадка в двора на СОУ за деца с нарушено 

зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”. Концертът е под патро-

нажа на заместник-кмета на Община Варна д-р Лидия Мари-

нова.                                                                        Вижте повече 
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 Несебър създава голям Културен център 

Несебър започва строителството на голям Културен център с 

национално значение. Новата институция ще превърне града 

на ЮНЕСКО в значимо средище на изкуствата и културата. В 

дните, когато българската общественост е смутена от недои-

мък в културния бюджет, Община Несебър съобщи, че няма 

да търси външно финансиране за Многофункционалната об-

ществена сграда. Тя и прилежащото й пространство ще бъ-

дат изградени с изцяло общински средства, заяви кметът 

Николай Димитров при старта на строителните дейности. На 

9 декември кметът и председателят на Общинския съвет в 

града Благой Филипов направиха първата копка. Датата не е 

избрана случайно - на този ден преди 31 години старият Не-

себър е регистриран в Списъка на световното културно и при-

родно наследство на ЮНЕСКО.                            Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

27 работодатели в страната с награда от Агенцията по 

заетостта 

27 работодатели с различна сфера на дейност и от общо 22 

населени места в цялата страна отличи Агенцията по зае-

тостта на единадесетата си годишна церемония 

„Работодател на годината”. Тя се проведе днес, 11 декември 

2014 г., в хотел „Рамада София”. В награждаването участваха 

заместник-министрите на труда и социалната политика Гълъб 

Донев, Зорница Русинова и Лазар Лазаров и изпълнителният 

директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов. Награде-

ните са разделени в девет категории с по три места.  

Вижте повече 

Теленор и Посолството на Норвегия организираха конфе-

ренция за корпоративна социална отговорност 

Теленор и Посолството на Кралство Норвегия в България 

проведоха съвместна конференция на тема „Корпоративната 

социална отговорност - норвежките ценности и подход към 

устойчивия бизнес“. Събитието се състоя на 4-ти декември в 

София и в него се включиха редица представители на нор-

вежкия и българския бизнес, които споделиха своя опит в 

тази област. В рамките на конференцията, главният изпълни-

телен директор на Теленор г-н Стайн-Ерик Велан разказа 

повече за глобалната стратегия за корпоративна отговорност 

на Теленор Груп и представи конкретни примери за приложе-

нието й в различни страни, където групата е представена.  

Вижте повече 

Бургаски МОЛ подпомага деца с физически увреждания 

Инициатива в помощ на деца с увреждания стартира в МОЛ 

„Бургас плаза”. Тя се провежда под мотото #Скритиятдар. 

Кампанията има за цел набирането на средства за закупува-

нето на специализирано оборудване, което да подпомогне 

работата на Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, 

Надежда и Любов” – гр. Бургас. От 12 декември в над 100 

търговски обекта на Мол Бургас Плаза ще бъдат позициони-

рани специални кутии, където всеки може да направи инди-

видуално дарение. Набраните средства ще бъдат отделени 

за закупуване на помощни средства, които са важна част от 

процеса на рехабилитация.                                  Вижте повече 

 

“Бюро за 1 милион долара” ще подпомага социални 

предприемачи 

Бюро за 1 милион долара или място, където може да създа-

дете своята бизнес-социална идея, открива глобалният уиски 

бранд Chivas в партньорство с архитектурно студио Funkt и 

co-working центъра betahaus. Емблематичното бюро е част от 

проекта The VentureWIN THE RIGHT WAY на Chivas, който 

предизвика хората от 14 държави да кандидатстват със свой 

проект на глобалният сайт на The Venture и да спечелят 1 

милион долара срещу идея за бизнес със социален елемент.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1377-2014-12-12-12-34-43
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1374-27
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1375-2014-12-12-12-24-02
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1380-2014-12-13-07-49-45
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1394-1
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ПРЕДСТОЯЩО 

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 

Варна, Вижън Хол, Среща с актьора Александър Кади-

ев 

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

тостта за работа в чужбина за селскостопански работници  

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD ТЕХНОЛОГИИ 

Следят пациенти над 65 години чрез смартфони 

Смартфони и специални устройства, предаващи данни чрез 

блутут, ще напомнят на възрастни пациенти над 65 г. кога 

да си пият лекарствата си, че е време да измерят кръвното 

си налягане, пулса или кога трябва да отидат на изследва-

не. Това предвижда проект на Европейската комисия, подп-

репян от кмета на София Йорданка Фандъкова, от Столична 

община и район "Триадица". В него пилотно са включени 

100 пенсионери най-малко с едно хронично заболяване, 

съобщи пред "Труд" отговорникът на програмата д-р Стойчо 

Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазва-

нето.                                                                       Вижте повече 

15 декември - Добрич, Коледен концерт на Камерен ор-

кестър 

Малките пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови ще бъдат 

солисти на Коледния концерт на Български камерен оркес-

тър, Добрич. Талантливите деца отбелязват и своя рож-

ден ден на същата дата. В рамките на участието им, 

НАСО ще ги поздрави за празника и ще им връчи официал-

ното писмо за обявяването им за лауреати на Голямата 

годишна награда на НАСО за принос към социалното раз-

витие на България. 

18 декември - София, Кръгла маса „Отвъд стандартите – 

качество и развитие на социалните услуги“ 

Събитието има за цел да задълбочи професионалния диа-

лог върху качеството при предоставянето на социалните 

услуги като представи нови концепции, модели и инстру-

менти за мониторинг. НАСО ще представи разработени-

те от експертите на НАСО стандарти за качество. 

София, Конференция „„Качеството на Европейския се-

местър“, Национален алианс за демократичен, устой-

чив и социален европейски семестър 

17 декември – Видин, Коледен празник в ЦСРИ 

София, Награди на Столична библиотека за 2014 г. 

18 декември – Несебър, Кампания за кръводаряване, органи-

зирана от БМЧК и БЧК - Несебър 

19 декември - Пазарджик, Празнична програма на Фондация 

“Съпричастие – Пазарджик” 

21 декември – Варна, Коледен благотворителен концерт 

21 – 23 декември – Видин, Детски зимен празник „Кралството“ 

http://startfoundation.eu/joomla2/images/fstart_concert-nebesna-nota_a3_final%201.jpg
http://startfoundation.eu/joomla2/images/fstart_concert-nebesna-nota_a3_final%201.jpg
http://www.alternative55.org/
http://www.alternative55.org/
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=81348&nxt=10
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=81348&nxt=10
http://www.tundzha.net/
http://www.tundzha.net/
http://www.naso.bg/component/icagenda/227-16-12-2014?Itemid=383
http://www.naso.bg/component/icagenda/227-16-12-2014?Itemid=383
http://www.az.government.bg/bg/news/view/grafik-za-provejdane-na-trudovi-borsi-ot-agencijata-po-zaetostta-prez-mesec-dekemvri-2014-g-1092/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/grafik-za-provejdane-na-trudovi-borsi-ot-agencijata-po-zaetostta-prez-mesec-dekemvri-2014-g-1092/
http://nasoki.bg/bg/tehnologii/12-tehnologii/1397-65
http://www.naso.bg/component/icagenda/228-15-12-2014?Itemid=383
http://www.naso.bg/component/icagenda/228-15-12-2014?Itemid=383
http://www.naso.bg/component/icagenda/229-18-12-2014?Itemid=383
http://www.naso.bg/component/icagenda/229-18-12-2014?Itemid=383
http://bit.ly/1Abhgms
http://bit.ly/1Abhgms
http://bit.ly/1Abhgms
http://www.fprvidin.org/front/events/show/eventId/42
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=81632&nxt=0
http://news.nesebarinfo.com/index.php?subaction=showfull&id=1418384902&archive=&start_from=&ucat=4&
http://news.nesebarinfo.com/index.php?subaction=showfull&id=1418384902&archive=&start_from=&ucat=4&
http://bit.ly/1v7RRKh
http://bit.ly/1v7RRKh
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1378-2014-12-12-12-39-08
http://www.fprvidin.org/front/events/show/eventId/43
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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.) 

ДОКУМЕНТИ 

Проект на Актуализирана стратегия за съдебна реформа 

Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/1fHW7nT
http://bit.ly/1gqT9en
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1zqg9C1
http://bit.ly/1zqgdlq
http://bit.ly/1zqgdlq
http://bit.ly/1A04DhV
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/11oagY5
http://bit.ly/11oagY5
http://bit.ly/1xzzXQr
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1xd1OH7
http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1Cp15ag
http://bit.ly/1Cp15ag
http://bit.ly/1vZAHQT
http://bit.ly/1HLhMgh
http://bit.ly/1HLhMgh
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1527
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1521
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1521

