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24 декември - Бъдни вечер 

25 декември - Рождество Христово  

Имен ден на Христо, Радослав, Кольо, Божин, 

Божана, Младен, Емануил,Емануела , Манол, 

Радостин, Райко, Румен, Румяна, Ростислав 

26 декември - Ден на бащата,  Свети Йосиф, имен ден 

на хората, които носят това име 

27 декември -  Стефановден, имен ден на Венцислав, 

Венцислава, Венци, Венец, Стефан, Стефка, Стефчо, 

Станко, Стайко, Стойко, Стоян, Стоил, Станка и Стани-

мир 

28 декември - Международен ден на киното 

29 декември - Международен ден на биологичното раз-

нообразие 

1 януари - Нова година 

Ден на световното семейство 

Ден на Свети Василий Велики (Васильовден: 

Василовден, Василица, Василия, Сурваки, Сурва, 

Сурува, Суроздру) — именници: Васил, Василка, 

Веселин, Веселина, Весела, Веска, Василена, 

Василиса, Вълко, Вълка, Вълкан, Вълкана) 

 

КАЛЕНДАР 

 

Весела Коледа  

и щастлива Нова година! 

 Да бъд е Коледата Ви незабравима,  

а годината - неповторима! 

Да сте здрави, в есели, засмени  

и от Бог благослов ени! 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

НАСО поднесе поздравления на Хасан и Ибрахим Игна-

тови 

На 15 декември 2014 г. в концертна зала на град Добрич се 

проведе Коледния концерт на Български камерен оркестър – 

Добрич. Този концерт бе акцентът на културната програма по 

повод настъпващите коледни и новогодишни празници в гра-

да. Освен празничното предколедно настроение, препълне-

ната зала имаше и още един повод за приповдигнато настро-

ение. На същата дата Хасан и Ибрахим Игнатови отбелязаха 

и своя рожден ден. Момчетата получиха поздравления от 

кмета на град Добрич - г-жа Детелина Николова, както и от 

други гости в залата.                                             Вижте повече 

НАСО получи отличие от ngobg.info 

За пети пореден път Информационният портал за неправи-

телствени организации в България (www.ngobg.info) връчи 

своите годишни награди. „НПО Порталът е мястото, където 

активни неправителствени организации разказват за себе си, 

за своята работа, резултати и амбиции. В него могат да се 

открият публично познати НПО и такива, за които рядко чу-

ваме. Но проблемите, по които всички те работят и решения-

та, които предлагат, са еднакво важни за цялото ни общест-

во“, каза Георги Генчев, ръководител на екипа на портала, 

при откриването на церемонията по връчване на отличията.  

Вижте повече 

Заседание на Управителния съвет на НАСО 

На 19 декември 2014 г. в София се проведе заключително 

годишно заседание на Управителния съвет на Национален 

алианс за социална отговорност. Дневният ред на заседани-

ето включваше две точки: 1. Обзор на работата на НАСО 

през 2014 г. и 2. Приемане на основни задачи и акценти за 

предстоящата 2015 г. Управителният съвет прие с удовлет-

ворение изключително големия обем изпълнени задачи през 

изминалата година, включително постигането на пълно тери-

ториално покритие на България от гледна точка на членска 

маса, както и високия интерес и ръст в привличането на нови 

членове.                                                                    Вижте повече 

Национална конференция „Качеството на Европейския 

семестър“ 

На 17 декември 2014 г. в хотел „Рила“, София, се състоя зак-

лючителна национална конференция на тема „Качеството на 

Европейския семестър“. Конференцията беше организирана 

от Национален алианс – България за демократичен, устойчив 

и социален европейски семестър. На конференцията беше 

представен доклад по проект на изследване на процеса на 

Европейския семестър, като акцентът беше поставен върху 

Годишния обзор на растежа и изпълнението на Националната 

програма за реформи и Специфичните за страната препоръ-

ки.                                                                              Вижте повече 

НАСО представи стандарти и принципи за качество 

На 18 декември 2014 г. екип на Национален алианс за социал-

на отговорност представи разработените от НАСО стандарти 

и принципи за качество на социалните услуги. Представянето 

http://bit.ly/1uZMJ6A
http://bit.ly/1zEbb2r
http://bit.ly/16I5QxO
http://bit.ly/1AzErHa
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минималната работна заплата на 360 от Нова година и на 

380 от 1-ви юли. Според сметките държавата отново ще хар-

чи повече през 2015 и приходите ще са по-малко от разходи-

те.                                                                            Вижте повече 

Два пъти ще се повишава минималната работна заплата 

през 2015 г. 

360 лв. ще бъде новият размер на минималната месечна 

работна заплата за страната от 1 януари 2015 г. От 1 юли тя 

ще се увеличи още веднъж и ще стане 380 лв. Периодичното 

актуализиране на минималната работна заплата гарантира 

запазване и умерено увеличаване на покупателната й спо-

собност, което е особено важно за голяма част от работещи-

те и техните семейства. Плавното повишаване на минимал-

ната работна заплата е основно средство за борба със 

„сивата икономика“ и неформалното заплащане и е мярка за 

намаляване броя на „работещите бедни”.           Вижте повече 

Приет е Доклад за напредъка в изпълнението на мерките 

в Националната програма за реформи (НПР) за 2014 г. 

Правителството прие Доклад за напредъка в изпълнението 

на мерките в Националната програма за реформи (НПР) за 

2014 г. за периода май-октомври 2014 г. В Доклада се съдър-

жа анализ на мерките за структурни реформи по области на 

политики от гледна точка на идентифицираните предизвика-

телства пред изпълнението на специфичните за страната 

препоръки и постигането на националните цели по Стратегия 

„Европа 2020“. Направена е оценка на напредъка в изпълне-

нието на мерките, като са анализирани рисковете от забавя-

не или неизпълнение във всяка отделна област на политика.  

Вижте повече 

Укриването на осигуровки вече е криминално деяние 

В преходните и заключителни разпоредби на Закона за дър-

жавния бюджет, приет на 19 декември, бяха направени про-

мени в Наказателния кодекс, с които се криминализира укри-

ването на задължителните осигурителни вноски за държавно 

обществено осигуряване или за здравно осигуряване в голе-

ми или особено големи размери. Според приетите текстове 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

се състоя в рамките на кръгла маса на тема „Отвъд стандар-

тите – качество и развитие на социалните услуги“. В своето 

изказване НАСО изрично подчерта, че качеството на живот 

се постига именно чрез качествени услуги, които са интегри-

рани и отговарят на индивидуалните потребности на своите 

ползватели. Беше представена и работата на НАСО по из-

веждане и адаптиране на принципи и критерии за качество, 

които се базират на Европейската доброволна рамка и опита 

на над 10 000 доставчици на услуги за хора с увреждания – 

част от мрежата на EASPD.                                  Вижте повече 

Проучване за измерване на качеството на живот в соци-

алните услуги в България 

Фондация "Сийдър" - един от активните членове на Национа-

лен алианс за социална отговорност, и носител на Голямата 

награда на НАСО за принос в социалното развитие на Бъл-

гария, стартира онлайн проучване за измерване на качество-

то на живот в социалните услуги. Целта на анкетата е да се 

събере информация относно вижданията и мнението на ан-

кетираните за начина, по който се измерва качеството на 

живот в социалните услуги в България. "Сийдър" ще използ-

ва информацията за изготвянето на анализ на политиката и 

практиката в тази сфера в България и сравняването й с мо-

дела, съществуващ в Исландия.                          Вижте повече 

Бюджет 2015 е приет 

Народните представители окончателно приеха Бюджет 2015. 

За по-малко от 24 часа парламентът прие 3 бюджета за 

следващата година. Депутатите няколко пъти удължаваха 

работния си ден, а накрая решиха, че ще разглеждат бюдже-

та за догодина до финалното му гласуване -почти до 2 ч. 

през нощта на 19 декември 2014 г. Окончателно приетият 

държавен бюджет за 2015 е със заложени параметри от 0.8 

% икономически растеж, таван на дълга до 8,1 милиарда 

лева и дефицит от 3 на сто. Предвидено е увеличение на 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1422-2015budget
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1406-mrz2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1412-npr-2015
http://bit.ly/1Gyccwi
http://bit.ly/1wBMT9u
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"големи размери" са тези, които надхвърлят 3000 лв., а 

"особено големи размери" са тези, които надхвърлят 12 000 

лева.                                                                        Вижте повече 

Вицепремиерът Калфин обсъди в Берлин политическата 

обстановка в страната ни с председателя на Българо-

германския форум 

Политическата обстановка в България, необходимостта от 

засилване на ефективността на европейските инициативи и 

степента на усвояване на европейските фондове бяха сред 

водещите теми, които обсъдиха на среща на 15 декември 

2014 г. министърът на труда и социалната политика Ивайло 

Калфин и председателят на Българо-германския форум Гер-

нот Ерлер. Срещата на вицепремиера беше част от посеще-

нието на българската правителствена делегация в Берлин. В 

контекста на увеличаване ефективността от европейските 

фондове, по време на срещата беше обсъдена необходи-

мостта от засилване на инициативите в областта на труда и 

социалната политика.                                            Вижте повече 

Приет е Национален план за 2015 г. за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете 

Правителството прие Национален план за действие за на-

сърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 

2015 г. Фокусът в него е поставен върху насърчаването на 

балансираното участие представителите на двата пола в 

процесите на вземането на решения в икономиката, с оглед 

оползотворяване на потенциала на високо образованите и 

квалифицирани специалисти. Националният план има за цел 

да подпомогне провеждането на единна политика за равно-

поставеност между жените и мъжете, да повиши информира-

ността на обществото и да допринесе за преодоляването на 

стереотипите по отношение ролите на жените и мъжете в 

семейството и обществото.                                   Вижте повече 

Министър Калфин се срещна с представители на бизнеса 

у нас 

По време на работна среща с членове на Българския форум 

на бизнес лидерите на 18 декември 2014 г., министър Ивайло 

Калфин изрази желание и готовност за открит диалог с бизне-

са за намиране на конструктивни решения на съществуващи 

проблеми в сферата на труда и социалната политика. Той апе-

лира лидерите да проявят инициатива и да изготвят свои 

предложения за решение на проблеми, касаещи отделните 

сектори. Целта е те в последствие да бъдат обобщени и об-

съждани и на базата на тях да бъдат намерени ефективни и 

трайни решения. „Ролята на бизнеса, както за пазара на труда, 

така и при реализиране на голяма част от социалните полити-

ки, е безспорна.                                                Вижте повече 

Над 1,4 млн. лв. ще бъдат използвани за приобщаване на 

имигранти в България 

20 договора за одобрени проекти на обща стойност 1 420 131 

лв. бяха подписани на 18 и 19 декември 2014 г. в Агенцията по 

заетостта. Договорите са за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по схема BG EIF 2013/01 „Интегрирана схе-

ма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на 

„Общите основни принципи на политика за интеграция на 

имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последова-

телна и трайна политика за гарантиране правата на имигран-

тите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българс-

кото общество“.                                                        Вижте повече 

Промени в Закона за защита от дискриминация 

Правителството предлага промени в Закона за защита от дис-

криминация, с които в националното законодателство се въ-

веждат изискванията на преработената Директива 2006/54/ЕО 

за прилагането на принципа на равните възможности и равно-

то третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 

професиите. Промените се отнасят до случаите на защита от 

дискриминация при промяна на пола и при прехвърляне на 

тежестта на доказване. В Допълнителните разпоредби на За-

кона за защита от дискриминация се въвежда разпоредба, 

която регламентира, че по смисъла на чл. 4, ал. 1 признакът 

„пол” включва и случаите на промяна на пола.     Вижте повече 

 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1423-2014-12-20-08-33-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1404-2014-12-19-12-39-58
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1405-2015-gender
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1408-2014-12-19-12-53-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1414-1-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1411-2014-12-19-13-33-39
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

32 нови микробуса за хора с увреждания 

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин 

връчи ключовете на 32 микробуса, адаптирани за хора с увреж-

дания. Те са закупени по проекта за социално включване на 

министерството, финансиран с 61 млн. лв., които са заем от 

Световната банка. Автобусите ще бъдат използвани за превоз-

ване на деца с увреждания до училищата и общинските цент-

рове, в които се извършват различни консултации или рехаби-

литация. В проекта са включени 66 общини, които вече предос-

тавят различни социални услуги за жителите си.  Вижте повече 

Модерен център за социални услуги в Коларци ще обслуж-

ва 5 села 

В тервелското село Коларци на 16 декември 2014 г. официално 

бе открит дневен Център за социални услуги, който ще обслуж-

ва и близките села Балик, Сърнец, Ангеларий и Оногур. Това е 

един от 25-те проекта на общината по Програмата за развитие 

на селските райони, финансирани чрез Местната инициативна 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата 

в съдебната система 

Правителството прие и предлага на Народното събрание да 

одобри Актуализирана стратегия за продължаване на рефор-

мата в съдебната система. Нейният хоризонт е 2020 година. 

Необходимостта от изработването на документа е динамика-

та на събитията през последните години и излизането на дне-

вен ред на нови проблеми. При изготвянето му са взети пред-

вид редица стратегически документи, сред които междуна-

родните стандарти и документи на Съвета на Европа и на 

Европейския съюз, препоръките към България в рамките на 

Механизма за сътрудничество и проверка, становищата на 

Венецианската комисия, Стратегията за въвеждане на елект-

ронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие” и др.                                                 Вижте повече 

Преведени са средствата за увеличението на целевата 

помощ за отопление за ноември и декември 

Средствата за доплащане до увеличения размер на целевата 

помощ за отопление за първите два месеца на отоплителния 

сезон - ноември и декември 2014 г., в размер на 12,96 лв., са 

осигурени и преведени по сметките на правоимащите лица. 

Изплащането на сумата в пощенските клонове от цялата 

страна започна на 16.12.2014 г. и ще приключи на 22.12.2014 

г. Помощта за останалите три месеца от отоплителния сезон, 

в новия й размер от 216,60 лв., ще бъде изплатена до 31 яну-

ари 2015 г.                                                               Вижте повече 

„Стандартен Евробарометър“ за 2014 г.: Доверието в Ев-

ропейския съюз нараства 

Резултатите от последното проучване „Стандартен Евроба-

рометър“ бяха публикувани в началото на декември. Есенно-

то издание на това проучване за 2014 г. е първата анкета, 

проведена в целия ЕС, откакто Комисията на Юнкер встъпи в 

длъжност на 1 ноември 2014 г. Новите резултати показват 

подобрение по ключови политически показатели. По-голям 

брой граждани имат положително мнение за Европейския 

съюз и вярват в него. Отбелязва се и значителна обществена 

подкрепа за ключовите области на политиката, посочени в 

Политическите насоки на Комисията.                    Вижте повече 

Най-нисък ръст на безработицата през ноември от 2008 г. 

насам 

През 2014 г. Агенцията по заетостта отчита най-ниският ръст 

на безработицата през ноември спрямо предходния месец от 

2008 г. насам. В сравнение с началото на годината безработ-

ните намаляват с около 47 600 души, докато през ноември 

2013 г. намалението спрямо началото на годината е било с 

около 15 хиляди души. Равнището на безработица през ноем-

ври 2014 г. е 10.8%, като то нараства с 0.1 процентни пункта 

спрямо октомври. Същевременно, в сравнение с ноември 

2013 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 

0.7 процентни пункта.                                              Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1424-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1413-2014-12-19-13-35-07
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1410-2014-12-19-13-20-49
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1416-eurobarometer-december
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1415-2008


Бр. 51-2(3)/22.12.2014 г. 

група, похвали се кметът на Тервел Живко Георгиев. В рам-

ките на проекта, двуетажната сграда на бившата здравна 

служба в селото е преустроена в модерен център, в който 

разполага с кухня, оборудвана с модерни уреди, сред които и 

дори конвектомат.                                                  Вижте повече 

Екипи от три области обмениха добри практики на грижа 

за децата на „Детство за всички“ 

Как да се осигури качествена грижа за децата и младежите с 

увреждания, настанени в новите социални услуги и за тези, 

които все още живеят в институции, като се спазват правата 

и интересите им дискутираха на регионална среща за обмяна 

на опит доставчици на социални услуги, представители на 

общините от областите Сливен, Ямбол и Стара Загора и на 

неправителствени организации, работещи в сферата на гри-

жата за деца. В срещата, организирана от Държавна агенция 

за закрила на детето по проект „Детство за всички“, участва 

председателят на агенцията г-жа Ева Жечева.   Вижте повече 

Столична община връчи награди в кампанията "Скрито 

добро" 

На 16 декември в Град хотел София Столична община връчи 

наградите в благотворителната кампания "Скрито добро". 

Кампанията стартира под патронажа на г-жа Албена Атанасо-

ва – заместник кмет на Столична община в направление 

„Социални дейности и интеграция на хората с увреждания“ в 

началото на 2014 година. Инициативата бе насочена към 

обединяване усилията за съпричастност, подкрепа и помощ. 

Тя обедини всички, които през годината с действията си зая-

вяват подкрепа за социалните инициативи на Столична об-

щина, съдействат и подпомагат обучението и развитието на 

деца и младежи в неравностойно положение според техните 

интереси, отдават грижа за възрастните хора.   Вижте повече 

SOS Детски селища България стартира кампания за 

привличане на постоянни дарители 

На 15 декември започна кампанията на SOS Детски селища 

България „Децата са като цветята – нуждаят се от постоянна 

грижа“ за привличане на SOS приятели – дарители с редовни 

месечни дарения. За първи път в България се използва кана-

лът фейс-ту-фейс – екип от специално обучени сътрудници 

влиза в контакт с потенциални дарители на оживени места в 

столицата. Регистрацията за SOS приятел се прави на място с 

помощта на таблет. След първоначалното дарение, чрез сис-

темата Gate2Shop всяко следващо дарение се извършва авто-

матично всеки месец на същата дата, на която е направено 

първото, и е на същата стойност.                            Вижте повече 

Дискусия за подобряването на социалните услуги в Благо-

евград 

Развитие на дългосрочната грижа за възрастните хора и хора-

та с увреждания обсъдиха в Пиринско на заседание на звеното 

за мониторинг и оценка на областната стратегия за развитие 

на социалните услуги. Срещата се води от заместник-

областният управител Асим Адемов. Ключова цел е развитие 

на дългосрочната грижа през следващите 20 години. Трябва да 

се подобри достъпа до социални услуги в общността и в се-

мейна среда, достъпа до здравни услуги, да се разшири мре-

жата от социални и здравни услуги, както и тяхното разнообра-

зие, да се повиши качеството им.                            Вижте повече 

2030 пловдивчани ще получават топла храна през зимата в 

социалните трапезарии 

В СОУ „Св. Паисий Хилендарски” заместник-кметът „Спорт, 

младежки дейности и социална политика” на Община Пловдив 

Петър Зехтински и кметът на район „Централен” Георги Титю-

ков символично откриха превърналите се в добра традиция за 

града ни социални трапезарии. От днес до края на месец март 

2014-та година в продължение на 75 работни дни през студе-

ните зимни месеци топъл обяд ще получават 2030 пловдивча-

ни. Тази общинска социална услуга е безплатна за потребите-

лите, които са подбрани от всички желаещи по комплекс от 

критерии. За целта от общинския бюджет са отпуснати 276 

хиляди лева.                                                              Вижте повече 

Обучение на социални работници и психолози по ранни 

симптоми на депресии 

2000 общопрактикуващи лекари, социални работници и психо-

лози ще бъдат обучени в рамките на проект да разпознават 

ранните симптоми на депресии и тревожност, каза доц. Христо 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1432-kolartsi
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1409-2014-12-19-13-19-48
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1421-2014-12-20-07-49-53
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1417-sos
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1431-2014-12-20-08-54-28
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1419-2030
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Хинков, директор на Националния център по обществено 

здраве и анализи. Проектът е по програма БГ07 „Инициативи 

за обществено здраве” и се осъществява със съдействието 

на Норвежкия финансов механизъм. Стойността на проекта е 

1 млн. евро. В рамките на проекта се предвижда още създа-

ване на възможност за електронно събиране на информация 

за проявени суицидни действия, обучение на ученици и пре-

венция на сиуцидните действия, извършване на епидемиоло-

гично проучване за разпространението на психичните разст-

ройства в България и информационна кампания, каза още 

Хинков.                                                                    Вижте повече 

17 деца и младежи с увреждания бяха настанени в Чер-

вен бряг 

10 деца и младежи с увреждания живеят в Центъра за наста-

няване от семеен тип (ЦНСТ), а още 7 младежи в защитеното 

жилище в Червен бряг. Това информират от пресцентъра на 

местната управа по повод успешното приключване на проек-

та "Това е моята къща". Той е финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“. По него Община 

Червен бряг е разкрила два типа резидентни социални услуги 

- ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и Защитено жилище 

за младежи с увреждания. Този проект е естествено продъл-

жение на успешно изпълнения от Общината друг проект по 

Оперативна програма "Регионално развитие", по който са 

изградени, оборудвани и обзаведени двете сгради.  

Вижте повече 

Благотворителен коледен пазар в Смолян 

По традиция и тази година Ресурсният център в Смолян ор-

ганизира благотворителен коледен базар. Събраните средст-

ва от него ще се използват за нуждите на децата с уврежда-

ния, поясни директорката на Центъра Мария Семерджиева. 

Днес във фоайето на Сесийната зала на община Смолян 

бяха показани уникални сурвачки, свещници, картички и дру-

ги коледни и новогодишни символи, изработени с фантазия и 

желание от талантливите деца от Ресурсния център. Кметът 

Николай Мелемов се включи в благотворителната инициати-

ва, това направиха и общински съветници и служители на 

община Смолян. В понеделник, 22 декември, Коледният ба-

зар ще бъде изложен пред Общината след 10.00 часа.  

Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Среща с актьора Александър Кадиев 

На 16 декември 2014 г. в залата на "Вижън Хол", гр. Варна, 

се проведе последната за годината творческа среща с учас-

тието на изявени професионалисти и творци. Актьорът Алек-

сандър Кадиев беше гост на Творческа къща "Вижън Арт", на 

специалистите и потребителите на социалните услуги от 

Агенция за социално развитие "Вижън", партньори и гости на 

организацията. Популярният млад актьор, заедно с водещия 

Павлин Танев, реализираха изключително интересен, дина-

мичен и съдържателен разговор за развитието на младия 

човек, мястото на семейството, ролята на учебните заведе-

ния, средата и човешкото общуване за развитието и обогатя-

ването на всеки човек.                                          Вижте повече 

 

"Огоста данс" с нова благотворителна кампания 

Точно 1555 лв. бяха събрани на благотворителния Бал край 

Огоста. Средствата ще бъдат дарени на семейства, отглеж-

дащи деца с увреждания. Събитието бе организирано от 

клуба по спортни танци “ОГОСТА данс” и бе посветено на 

123-тата годишнина от обявяването на Монтана за град. Ос-

вен домакините в него участваха клубове от Радомир, Пер-

ник, София и Благоевград. „Младостта и красотата на танцо-

вите двойки, феерията на стандартните танци и горещият 

ритъм на латиното заплениха гостите на бала. Той ги откъс-

на от проблемите на злободневието и ги зареди с положи-

телни емоции“, коментираха организаторите.    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1429-2014-12-20-08-51-42
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1425-17
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1420-2014-12-20-07-38-37
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Неподвижни хора местят с очи мишката на компютъра 

Компютърна мишка, която проследява движението на очите 

на потребителя, ще улеснява ползването на компютър от хо-

ра с увреждания. Досега имаше няколко изобретения, които 

позволяваха ползването на пригодени за докосване с крак 

периферни устройства за придвижване на курсура, но новата 

технология ще помогне и на хора с напълно обездвижени 

крайници да си служат с компютрите. Чрез устройството пот-

ребителите с увреждания ще могат да местят курсора по ек-

рана, да преглеждат изображения, да отварят различни про-

зорци, дори да набират текстове.                          Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

"Алкомет" дари 100 хиляди лева на социална услуга 

С официална церемония беше приет започнатия от преди 5 

години социален проект „Бъдеще и стремеж към нов живот на 

Дом „Калинка" в с. Васил Друмев". Проектът се реализира с 

подкрепата на Община Шумен, „Алкомет" АД и Сдружение за 

деца и лица със специални нужди „Калинка". Участието на 

„Алкомет" се изразява чрез разкриването на дневен център за 

деца с увреждания - седмична грижа; подмяна на дограмата 

на дома; осигуряване на вътрешно обзавеждане и други. Об-

щата сума, с която участва Компанията в проекта е 100 000 

лева.                                                                         Вижте повече 

„ТЕЦ Марица изток 2” с подаръци за деца от социални 

домове 

200 деца от социални домове на територията на Община Ста-

ра Загора ще имат поне още един повод за усмивка на Коле-

да, благодарение на най-голямата топлоелектрическа центра-

ла в България - „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД. През декември 

малки, големи и още по-големи имаха възможност да гледат 

най-актуалните кинопрожекции, предлагани последните месе-

ци - анимацията „Пингвините от Мадагаскар", актуалното заг-

лавие „Шефове-гадняри" и хитът на сезона „Игрите на глада." 

Прожекциите са подарък от „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД за де-

цата от домовете и защото, когато става въпрос за кино, ня-

как не върви без пуканки и напитка, от централата помислиха 

и за това.                                                                  Вижте повече 

ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕРВЮ 

Николай Николов: Действия в 93-тата минута на 

мача влияят зле на пенсионната система 

Николай Николов е роден на 25 януари 1951 г. в Ямбол. В 

момента е съветник на Ивайло Калфин, министър на тру-

да и социалната политика. В периода 1989 - 1993 г. е на-

чалник на ГУ "Социално осигуряване" към МТСП. От ок-

томври до декември 1992 г. е сътрудник към Народното 

събрание (Комисия по труда и социалното осигуряване).  

През периода 1993 - 1996 г. е зам.-министър на труда и 

социалната политика.  Бил е член на управителния съвет 

на Националната здравно-осигурителна каса, старши кон-

султант към Американската агенция за международно 

развитие. Дългогодишен член и председател на Комисия-

та по социално осигуряване и подпомагане в Националния 

съвет за тристранно сътрудничество и член на Комисия-

та по опрощаване на несъбираемите държавни вземания 

към Президента на Републиката.  

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/bg/tehnologii/12-tehnologii/1427-2014-12-20-08-45-24
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1428-alkomet
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1430-2
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1407-93
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1407-93
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SEE_INNOVA 

Експерти на Столична община взеха участие в Заключител-

на международна среща по проект SEE_INNOVA на тема 

„Установяване на връзки между Регионите в Европа” в Бу-

дапеща, Унгария (10-12 ноември 2014 г.) 

Експерти на Столична община взеха участие  в заключителна 

международна среща на партньорите по проект “Укрепване на 

местното взаимодействие при разработване на нови технологии 

за интелигентна среда, осигуряваща независим живот на възрас-

тните хора” (SEE_INNOVA), финансиран по Програма 

„Югоизточна Европа” на Европейския съюз, в периода 10-12 но-

ември 2014 г., в  гр. Будапеща, Унгария. Събитието включваше 

заседание на Управляващия комитет на партньорите на 10 ноем-

ври 2014 г., както и конференция по въпросите на активното ос-

таряване и клъстерите „Установяване на връзки между региони-

те в Европа” (“Bridging Regions in Europe”) на 11 и 12 ноември 

2014 г. 

Конференция за политическите и стратегически аспекти на ак-

тивното остаряване и клъстеризацията бе организиранa от ун-

гарския партньор по проект SEE_INNOVA Иноскарт (Innoskart) в 

сътрудничество с Унгарските национални иновационни служби и 

Министерството на националната икономика, департамента за 

развитие на клъстерите в Унгария. Събитието беше официално 

открито от президента на Унгарските национални иновационни 

служби, г-н Ендре Спалер, с реч на тема „Иновации и стартиране 

на нови идеи – потенциал за растеж”, последвана от панел, пос-

ветен на основните резултати постигнати по проект SEE_Innova 

по отношение на улесняването на активното остаряване посред-

ством технологии за интелигентна среда. Началото бе дадено 

от г-н Стивън Халиган, мениджър проекти в Съвместния техни-

чески секретарият по Програма за транснационално сътрудни-

чество „Югоизточна Европа”, който направи презентация на те-

ма „Микро регионалните измерения – бъдещи тенденции в тран-

снационалните програми на ЕС”. Основните аспекти на активно-

то участие на партньорите по проект SEE_Innova в конференци-

ята, се реализираха по отношение на представянето на 

„Съвместен план за действие на иновационно настроени ключо-

ви играчи”, изложбата „Проблясъците на гения” (с представяне 

на две идеи от млади български изследователи), представяне 

на резултатите от инициативата „Малък иновационен ваучер” и 

работната група по въпросите на активното остаряване с по-

мощта на съвременните технологии за интелигентна среда, в 

която партньорите представиха добри практики (вкл. 

„телекеър”), включени в разработения по проекта Каталог на 

добрите практики.  Материалите от конференцията са достъпни 

на английски език ТУК.   

Проект SEE_INNOVA разглежда застаряването в контекста на цялос-

тната стратегия за съвместно планиране на иновационните полити-

ки и конкурентоспособността на регионите. Основен фокус тук се 

поставя върху подобряване на възможностите за подкрепа на възраст-

ните хора за самостоятелен живот в собствените си домове чрез 

оказване на помощ при извършване на ежедневни дейности  посредст-

вом повишаване на тяхната автономност и мобилност и подобряване 

на достъпа им до информационни и комуникационни технологии. 

Столичната община участва като партньор в проект “Укрепване на 

местното взаимодействие при разработване на нови технологии за 

интелигентна среда, осигуряваща независим живот на възрастните 

хора” (SEE INNOVA), финансиран по Програма Югоизточна Европа на 

Европейския съюз. Столичната община е партньор в проектния кон-

сорциум, съвместно с представители на регионални власти и органи-

зации от  Италия – водещ партньор (вкл. технически секретариат), 

Австрия, Гърция, Унгария и Румъния, както и представители на три 

страни извън Европейския сьюз – Босна и Херцеговина, Черна гора и 

Сърбия. Проектът се реализира до края на 2014 година.   

За повече информация, посетете уебсайта на проекта:  

http://www.seeinnova.eu  

http://innoskart.eu/en/news/362-see-innova-final-conference-materials
file:///C:/Documents%20and%20Settings/spasquali/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3GSJCCZB/www.seeinnova.eu


ПРЕДСТОЯЩО 

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

22 декември – Варна, Арт Клуб „Вижън Хол“: Рождественска 

вечер – годишно представяне на продукцията на Вижън Арт 

13 януари – София, Гранд хотел София, Публично обсъжда-

не на предложенията за промени в ЗЮЛНЦ 

Бр. 51-2(3)/22.12.2014 г. 

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) 

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.) 

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://www.fprvidin.org/front/events/show/eventId/43
http://naso.bg/component/icagenda/231-22-12-2014-22?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/231-22-12-2014-22?Itemid=383
http://bit.ly/1C8bLco
http://bit.ly/1C8bLco
http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
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/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

