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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА  

УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ВИ КАНЯТ ЗА УЧАСТИЕ В 

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ 

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ  

ВЛАСТИ В ПЛАНИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ 

 

Вече девет години този форум събира водещата част 

от отговорните и заинтересовани страни в България, 

реализиращи социални политики и социални услуги. 

Работата на предходните форуми бе характерна с ак-

тивни, позитивни и професионални дискусии, създава-

не и реализиране на активни, национални и европейски 

партньорства, възможности за обмен на опит и търсене 

на решения по важни въпроси и проблеми.   

През тази година в програмата на десетия форум е 

включена като водеща изключително значимата тема 

за предизвикателствата пред местните власти при пла-

нирането и реализацията на социални услуги. След 

промените през 2003 г., целящи децентрализация на 

работата в тази сфера общинските власти поеха изк-

лючително високата отговорност за развитие и реали-

зация на социалните услуги в България.        Вижте още 

 

Проекто-програма, Регистрация 

 

Срок за регистрация: 6 март 2015 г. 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1D7EcpT
http://naso.bg/images/files/agenda10forum_last.pdf
http://naso.bg/images/files/registration10forum.pdf
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НОВИНИ ОТ НАСО 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

НАСО участва в заседание на КН по ОП РЧР 

На 2 февруари 2015 г. в Министерството на труда и социал-

ната политика се проведе заседание на подкомитет към Ко-

митета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. в областта на социалното 

включване. Г-н Георги Георгиев, председател на Национален 

алианс за социална отговорност, взе участие в заседанието. 

В рамките на заседанието бяха обсъдени и приети проекти 

на операции „Нови алтернативи“ и „Независим живот“. Целта 

на двете операции е подобряване на достъпа на хора с ув-

реждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужва-

не до услуги за социално включване и здравеопазване, като 

основен бенефициент за „Нови алтернативи“ е Агенцията за 

социално подпомагане с партньори общини.      Вижте повече 

Първо заседание на РГ за промени в Закона за насърча-

ване на заетостта 

На 6 февруари 2015 г. в Министерството на труда и социал-

ната политика се проведе първото заседание на междуве-

домствена работна група, която ще изготви промени в Закона 

за насърчаване на заетостта. Национален алианс за социал-

на отговорност е включен в работната група в качеството му 

на най-голямата организация у нас, работеща активно през 

последните години на тема заетост за хора с увреждания и 

други нуждаещи се от подкрепа хора на отворения пазар на 

труда. Освен това, НАСО е единствената неправителствена 

организация в състава на работната група.         Вижте повече 

Партньорска среща на НАСО с EUFAMI 

На 5 февруари 2015 г. екип на Национален алианс за социал-

на отговорност проведе партньорска среща с г-н Кевин Джо-

унс, Генерален секретар на Европейската федерация на асо-

циациите на семейства на хора с психични заболявания 

(EUFAMI). Федерацията е организация-шапка, представлява-

ща членове от 28 държави и работи за развитие на капацитет 

на семействата за подкрепа и реализация на пълноценен 

живот на хора с психични заболявания. EUFAMI са на опозна-

вателно посещение в България с цел планиране и провежда-

не на конгрес, насочен към проблемите на хората с психични 

заболявания в София в края на месец септември тази година.  

Вижте повече 

Набиране на номинации за Европейска награда "Заетост 

за всички" 

Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с 

увреждания (EASPD) стартира второто издание на Европейс-

ката награда "Заетост за всички", която промотира най-

добрите практики на корпоративна социална отговорност и 

включваща заетост за хора с увреждания в цяла Европа. Но-

минации за добри практики се подават до 14 март 2015 г. в 

две отделни категории - за доставчици на услуги и за предос-

тавяне на подкрепа. Повече информация и начин на канди-

датстване можете да откриете тук. Добрите практики трябва 

да са доказали своите предимства при създаване на условия 

за интегрирана работна среда и кариерни възможности за 

хора с увреждания, да бъдат актуални и в прогрес.  

Вижте повече 

Бюджетната комисия на Европейския парламент разгле-

да възможностите за реформи в бюджета на съюза 

Възможностите за реформиране на начина, по който се фи-

нансира ЕС, предложени от Групата на високо равнище за 

обществени ресурси, бяха обсъдени  по време на заседание 

на Бюджетната комисия на Европейския парламент в Брюк-

сел на 5 февруари 2015 г. Участие в него взе и вицепремие-

рът Ивайло Калфин, който е единственият българин в Група-

та на високо равнище. Разискването продължи повече от два 

http://bit.ly/1uik1nI
http://bit.ly/1C58JTO
http://bit.ly/16LukX6
http://bit.ly/1D7EL36
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часа при значителен интерес и с изказвания на представите-

ли от всички парламентарни групи. Повод за срещата беше 

първият междинен доклад на Групата, публикуван официално 

през декември 2014 г.                                             Вижте повече 

Правителството прие законодателната си програма 

Правителството прие законодателната си програма за първо-

то полугодие на 2015 г. В нея са включени 99 законопроекта, 

като сред тях са предложения за промени в приоритетни за 

правителството области като електронното управление, уп-

равлението на средствата от Европейския съюз, гарантиране 

независимостта на съдебната система, подпомагане на отго-

ворното родителство, реформата в областта на здравеопаз-

ването и др. Предвижда се да бъдат направени промени в 68 

закона и кодекса, сред които са законите за регистър БУЛС-

ТАТ (създава се възможност за приемането на изискуемите 

документи по електронен път по отношение на всички задъл-

жения за информиране), за съдебната власт (за въвеждане 

на мерки, предвидени в актуализираната стратегия за про-

дължаване на реформата в съдебната система), за юриди-

ческите лица с нестопанска цел.                           Вижте повече 

Правителството определи реда и условията за изпълне-

ние на Оперативната програма за храни и подпомагане на 

най-нуждаещите се 

Правителството прие постановление, с което се определят 

редът и условията за изпълнение на Оперативната програма 

за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

(ФЕПНЛ) в България за периода 2014-2020 г. Програмата, 

одобрена от Европейската комисия на 5 декември 2014 г., е 

финансовият инструмент за преодоляване на хранителния 

недоимък, бездомността и материалните лишения. С поста-

новлението се регламентират редът за предоставяне на без-

възмездна финансова помощ, правилата за допустимост на 

разходите и процесът на верифициране на дейностите и раз-

ходите.                                                                     Вижте повече 

МТСП представи Националния план за действие по зае-

тостта за 2015 година 

Близо 2 пъти повече са средствата за регионални програми в 

Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 

2015 година, съобщи по време на представяне на 5 февруари 

2015 г. за медиите директорът на дирекция „Политика на па-

зара на труда и трудова мобилност“ в МТСП Елка Димитрова. 

Тя подчерта, че логиката, по който е конструиран планът е 

насочена изяло към реализиране на целите за годината – 

понижаване на безработицата на трайно безработните, пови-

шаване на мотивацията на обезкуражените лица и изпълне-

ние на Европейската гаранция за младежта. „Регионалните 

програми за заетост през 2015 г. са приоритетно насочени 

към областите с най-високи нива на безработица.  

Вижте повече 

Фискален съвет ще осъществява независимо наблюде-

ние и анализ на бюджетната рамка 

Правителството одобри проект на закон за Фискален съвет и 

корективни механизми. Със законопроекта се създава незави-

сим консултативен орган по въпросите на фискалното управ-

ление, наречен Фискален съвет. Целта му е да осъществява 

независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка за 

поддържане на устойчиви публични финанси. Съветът ще 

бъде и механизъм за повишаване информираността на об-

ществото относно фискалното управление на страната. С цел 

своевременно коригиране на бюджетната позиция в случай на 

значително отклонение от средносрочната бюджетна цел в 

структурно изражение или от стъпката за постигането й, се 

предвижда и създаването на автоматични корективни меха-

низми.                                                                       Вижте повече 

Създава се Национален съвет по миграция и интеграция 

Правителството създаде Национален съвет по миграция и 

интеграция, който ще бъде съпредседателстван от вицепре-

миерите по координация на европейските политики и институ-

ционални въпроси и по демографската и социалната полити-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1596-2015-02-06-11-02-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1599-2015-02-06-13-12-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1595-2015-02-06-11-01-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1597-employment2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1600-2015-02-06-13-13-17
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ка. Националният съвет се създава в отговор на необходи-

мостта за по-добро управление на миграционните потоци и 

засилване на интеграцията на получилите международна 

закрила чужденци в България. Съветът ще има за цел да 

изготвя и регулира политиките в тези области и да координи-

ра ангажираните институции. Предвижда се Съветът да раз-

работи единен актуализиран стратегически документ въз ос-

нова на Националната стратегия в областта на миграцията.  

Вижте повече 

Граждани могат да се включат в обсъжданията на пенси-

онната реформа 

На 3 февруари 2015 г. в Министерството на труда и социал-

ната политика се проведе третата консултативна среща за 

пенсионната реформа. „На поредната среща по обсъждане 

на пенсионната реформа днес, участниците изразиха вижда-

нията си основно по концепцията и логиката на промените в 

тристълбовия пенсионен модел. По това, което чухме, не се 

открояват някакви крайни различия. Фокусът обаче се измес-

ти от предварително планираното и не успяхме да коменти-

раме детайли или параметри. Конкретиката ще остане за 

разговори вероятно за следващата среща“, коментира среща-

та на социалните партньори по обсъждане на пенсионната 

реформа на редовен брифинг пред журналисти вицепремие-

рът и министър на труда и социалната политика Ивайло Кал-

фин.                                                                          Вижте повече 

Министерство на икономиката стартира конкурс 

„Европейски награди за насърчаване на предприемачест-

вото“ 

За шеста поредна година стартира националният етап на 

конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприе-

мачеството“. Това е инициатива на Европейската комисия 

(ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, 

регионално и национално ниво в насърчаване на предприе-

маческия дух и развитието на малкия бизнес. В България 

координатор на конкурса е Министерството на икономиката. 

Проекти ще се приемат в срок до 15 юни 2015 г. В конкурса 

могат да участват всички държави-членки на ЕС, както и Нор-

вегия, Исландия, Сърбия и Турция.                       Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Отпадат две скъпи и неефективни програми за субсидира-

на заетост 

Държавата върви към прекратяване на две скъпи, но за смет-

ка на това неефективни програми за субсидирана заетост - 

"От социални помощи към осигуряване на заетост" и 

"Сигурност". Това стана ясно при представянето на Национал-

ния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2015 г. От 

държавния бюджет тази година са предвидени малко над 9.4 

млн. лв. за тези две програми. По думите на Елка Димитрова, 

която ръководи дирекция "Политика на пазар на труда и тру-

дова мобилност" към социалното министерство, с тези средст-

ва ще се финализират двете мерки и към края на март ще 

приключат окончателно.                                          Вижте повече 

Майки, зарязали децата си, ще връщат помощи 

Майките, които изоставят децата си в сиропиталища, да връ-

щат получените социални помощи. Това предлагат от социал-

ното министерство като мярка за ограничаване на злоупотре-

бите с държавна подкрепа. Предложението ще засегне майки 

на деца до 2-годишна възраст. „Масово жените изоставят де-

цата си, след като получат еднократна социална помощ. Пред 

социалните представят акта за раждане, вземат парите и 

след това изоставят детето”, обясни пред „Монитор” зам.-

председателят на социалната комисия в парламента Светла-

на Ангелова. Сега държавата дава по 250 лв. на жените при 

първо раждане. За второ дете майките получават по 600 лв., а 

за трето и всяко следващо по 200 лв. Мярката ще важи за 

всички майки, изоставили детето си, независимо дали са под-

писали разрешение за осиновяване, или не.        Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1601-2015-02-06-13-13-58
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1594-2015-02-06-10-55-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1598-2015-02-06-13-07-57
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1606-2015-02-06-18-01-00
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1608-2015-02-06-18-06-47
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Българските младежи - с много свободно време, но без 

намерение го оползотворят 

28 на сто от младежите у нас са безработни, сочи статисти-

ката за миналата година. Проучване на Спортното министер-

ство, в чийто ресор попадат и политиките за младежта, по-

казва, че повече от половината от тях имат свободно време, 

но нямат намерение да го запълват с обучение, курсове или 

работа. Повечето безработни са момчета, а 60 на сто от мла-

дежите без работа са от малцинствата. 33 на сто от анкети-

раните едва свързват двата края, но половината от тях не 

работят, дори не са записани и в Бюрото по труда. Масово 

младите хора у нас се опитват да си намерят работа чрез 

близки и познати. И още статистика - десет процента са приз-

нали, че биха продали гласа си на избори, а 29 на сто плани-

рат скоро да емигрират.                                        Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

20% увеличение на заплащането за социалните служите-

ли в Благоевград 

Община Благоевград няма да увеличава данъци и такси, но 

ще вдигне заплатите на част от служителите си. Най-

сериозно ще се повишат месечните възнаграждения в Центъ-

ра по изкуствата – с цели 40%. С по 20% повее ще вземат 

танцьорите, певците и музикантите в Ансамбъл „Пирин", как-

то и заетите в социалната сфера. 10% нагоре ще са възнаг-

ражденията и в детските градини на общината. „Опитваме се 

да надграждаме, където можем. Не е нормално някои соци-

ални служители да вземат по-малко от работниците по вре-

менната заетост. Не правим увеличение на заплатите на кал-

пак, а според работата на служителите ни и техните резулта-

ти", заяви градоначалникът Атанас Камбитов.    Вижте повече 

Нов колективен трудов договор в средното образование 

във Варна 

Нов колективен трудов договор в системата на средното об-

разование подписаха днес във Варна кметът Иван Портних, 

представители на синдикатите и на работодателите. Сред 

договореното е допълнително възнаграждение от 20 лева към 

заплатата на учителите и директорите на училища и детски 

градини, които работят с деца със специални образователни 

потребности. Ще има увеличение на средствата за квалифика-

ция на учителите в системата на средното образование с 30 

000 лв., извън средствата по общинските програми за квали-

фикация. 5 работни дни допълнителен годишен платен отпуск 

ще получават учителки, които са многодетни майки с 3 и пове-

че деца до 18-годишна възраст.                             Вижте повече 

Планира се национален център за малки хора 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин се срещна с представители на националната 

организация „Малки български хора“. Той се запозна лично с 

техния проект за създаване на национален център за малки 

хора и изрази готовност за съдействие при реализацията му, в 

компетенциите на министерството. „Съгласен съм да подкре-

пим една подобна идея, както с възможностите, които предос-

тавя новия програмен период на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, така и чрез механизмите на Агенцията за социално 

подпомагане. Важно е обаче, този център да е наистина при-

познат от всички малки хора у нас, за да могат услугите и дей-

ностите му, да бъдат използвани наистина от тези, които имат 

нужда от тях“, коментира идеята на малките хора министър 

Калфин.                                                                     Вижте повече 

Обсъждаха добри практики при работа с деца с уврежда-

ния в Търговище 

Мултидисциплинарни екипи от търговищка област се събраха, 

за да обменят опит и обсъдят добри практики от работа си с 

деца със специални потребности. Срещата бе част от проект 

"Промяна чрез участие", финансиран от Конфедерация Швей-

цария чрез Фонд за реформи. По проекта 5 неправителствени 

организации от 5-те търговищки общини извършват услугата 

ранна интервенция. Благодарение на нея вече над половин 

година специалисти в различни области- психолог, социален 
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работник, логопед, педагог и рехабилитатор подпомагат деца 

със специфични потребности и техните родители да се спра-

вят по-добре с ежедневните нужди.                     Вижте повече 

В две професионални направления се обучават ученици-

те от Помощното училище в Пазарджик 

В Помощно училище „Иван Вазов” в Пазарджик има два про-

фила по професия, в които се обучават учениците: 

„Озеленяване и цветарство” и „Работник в заведения за хра-

нене и развлечения”. Това каза пред Радио „Фокус” – Пазар-

джик директорът на учебното заведение Илия Минчев. Той 

добави, че през април миналата година възпитаниците на 

училището за втори пореден път са заели първо място на 

Националната панорама на професионалното образование. 

„Работодателите би трябвало да бъдат стимулирани да нае-

мат на работа млади хора с увреждания, но виждаме какво е 

състоянието в страната и високото ниво на безработица. 

Първо трябва да се повиши производителността като цяло, 

за да се намери работа и за хората с увреждания.  

Вижте повече 

Община Генерал Тошево ще подпомага "ин витро" про-

цедури 

С оглед на неблагоприятната тенденция за увеличаване на 

отрицателния демографски ръст на Република България и 

постъпила покана за съвместна дейност от Фондация „Искам 

бебе”, екип от служители на Общинска администрация Гене-

рал Тошево изготви Правилник за финансиране на процеду-

ри „Ин витро“, който ще бъде разгледан и гласуван на предс-

тоящото през месец февруари заседание на Общински съ-

вет. Правилникът е изцяло насочен към финансово подпома-

гане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Генерал 

Тошево.                                                                   Вижте повече 

Шанс за пълноценен живот получават хора с психични 

разстройства 

Страдащите от едно от най-тежките психични разстройства – 

параноидна шизофрения граждани на Добрич имат шанс да 

преодолеят изолацията, в което болестта им ги поставя, да 

надмогнат обществената стигма към душевно болните и да 

получат шанс за пълноценен живот благодарение на действа-

щата към Центъра за психично здраве “Д-р Петър Станчев” 

социална услуга. Това е Дневния център за възрастни хора с 

психични увреждания. Всяка сутрин в делничните дни тера-

певтите очакват потребителите на услугата. Разпределени в 

групи, по предварително изготвен график страдащите от ду-

шевни разстройства наши съграждани се занимават с различ-

ни дейности. Това от една страна ги забавлява, а от друга им 

помага да си върнат някои навици, които заболяването им е 

отнело.                                                                      Вижте повече 

Поканиха родители да участват в изработването на соци-

ална стратегия в Търговище 

Родителски организации ще бъдат включени в разработване-

то на новата стратегия за развитие на социалните услуги на 

област Търговище. Това решение беше взето на среща на 

заместник областният управител Йорданка Георгиева с предс-

тавители на сдружение „Заедно за децата на Търговище”, на 

която бяха обсъдени проблемите, с които всекидневно се 

сблъскват родителите на деца с увреждания. Георгиева уве-

ри, че диалога между Областна администрация и родителска-

та организация ще продължава и занапред. „Като институция 

ще съдействаме за разрешаване на всички казуси, които са в 

правомощията ни”, допълни зам.-областния управител.  

Вижте повече 

Център за ранна интервенция на уврежданията работи 

успешно в Дупница 

Една от най-новите социални услуги на територията на Дупни-

ца, Центъра за ранна интервенция на уврежданията работи 

успешно от няколко месеца. В Центъра са оборудвани лекарс-

ки кабинет, кабинет за работа с децата, има специално обо-

рудвано място където се провеждат занимания по кинезетера-

пия и за работата с логопед. Центърът, който се намира на 

последния етаж в сградата на ДКЦ беше ремонтиран по про-

ект, финансиран от Световната банка. Поетапно там се разк-
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риват услуги насочени към здравето на децата. Центърът за 

ранна интервенция на уврежданията работи вече 3 месеца. 

Ангажирани са логопед, психолог, социален работник, кине-

зетерапевт, лекар-педиатър, специален педагог и медиатор, 

който е родител на дете със специални образователни пот-

ребности. Потребителите на услугата до този момент са 28 

деца на възраст от 0 до 7 години.                         Вижте повече 

НАРД стартира нов проект „Доброволчеството – фактор 

за реализация“ 

През месец февруари Фондация Национален алианс за рабо-

та с доброволци стартира реализирането на най-новия си 

проект „Доброволчеството – фактор за реализация“ . Проек-

тът се финансира по програма Еразъм + на Европейския съ-

юз и е на обща стойност 121 820 Евро .В основата на проект-

ната идея стои твърдото убеждение на екипа на НАРД, че 

въвличането на млади хора в доброволческа дейност дава 

възможност за придобиване на знания, умения, и разширява-

не на социалната мрежа, които водят до нови възможности 

за работа, личностно и социално развитие.        Вижте повече 

Център за жертви на сексуално насилие ще се открие в 

Бургас 

Идеята за пилотен проект за създаване на Център за работа 

с жертви на сексуално насилие в град Бургас бе обсъдена на 

среща между Георги Костов, заместник-главен секретар на 

МВР, консулът на Великобритания в България Саймън Тъ-

кър, заместник-кметът на община Бургас д-р Лорис Мануелян 

и директорът на ОДП –Бургас Калоян Калоянов. Инициатива-

та е под егидата на посолството на Великобритания в Бълга-

рия и лично под патронажа на консула Саймън Тъкър. Идея-

та е да се окаже психологическа и социална помощ на пост-

радалите, като се подходи с нужното внимание и дискрет-

ност.                                                                         Вижте повече 

Три нови ЦНСТ отварят врати във Велико Търново 

В заключителен етап са дейностите по изграждането на три 

жилища от семеен тип във Велико Търново. Строежът им е 

по проект за деинституционализация на деца, лишени от ро-

дителски грижи, живеещи в социални институции. Община Ве-

лико Търново спечели финансиране в размер на 2,1 млн. лв. за 

изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, 

в които децата от социалните институции ще бъдат отглеждани 

и възпитавани в среда, максимално близка до семейната.  

Вижте повече 

Въвеждат специализирани състави за непълнолетни нару-

шители в 5 съдилища 

Създаването на правосъдна система за деца е приоритет за 

Министерството на правосъдието. Това заяви заместник-

министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева в изказ-

ването си пред Световния конгрес Световния конгрес за мла-

дежкото правосъдие в Женева, който приключи на 30 януари 

т.г., съобщиха от МП. Тя допълни, че министерството е ангажи-

рано с провеждането на реформа, насочена към осигуряването 

на адекватна правна и регулаторна рамка, съответстваща на 

международните и европейски стандарти, която да гарантира 

пълно зачитане на правата на детето, справедлив процес и 

използването на лишаването от свобода на детето като крайна 

мярка.                                                                         Вижте повече 

Благотворителна акция „Даряваме здраве и грижа” се про-

веде в Мездра 

Благотворителна акция под наслов „Даряваме здраве и грижа” 

организираха в Мездра Общинският център за социални услуги 

и дейности (ОЦСУД), доброволци от Българския младежки чер-

вен кръст и представители на компанията „Vision International 

People Group”. Инициативата е предназначена за деца от соци-

ално слаби семейства, потребители на услугата „Обществена 

трапезария”. Целта на кампанията е децата в неравностойно 

положение да получат знания за здравословното хранене и 

изграждането на хигиенни навици – всичко това поднесено по 

атрактивен начин чрез забавления и рисунки.       Вижте повече 

Образователна кампания „Да сме здрави” в Пловдив 

На 02.02.2015г. в ЦДГ „Албена“ в район Южен на Пловдив се 

откри официално петото поред издание на кампанията „Да сме 

здрави“, която се организира от община Пловдив. Официални 
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

"Язаки България" получи награда за "Инвестиции в чо-

вешки капитал" 

На 4 февруари 2014 г. по време на церемонията „Инвеститор 

на годината“, която се организира за девети пореден път от 

Българската агенция за инвестиции, бяха раздадени награди 

в 10 различни категории. Наградата в категория „Инвеститор 

на годината“ бе присъдена на „Девня Цимент“ АД. В катего-

рия „Успешен стартъп“ победител е„СиЕнСи Текстайлс“ 

ООД . В категория „Инвестиция в иновативен бизнес“ стату-

етка получи „Теклас-България“ АД. „Булфарма“ ООД бе отли-

чен в категория „Инвестиция в разширяване на пазарен дял“. 

Наградата в категория „Инвестиция в опазване на околната 

среда“ бе за „Аурубис България“ АД. В категория 

„Инвестиция в разширяване на бизнеса“ отличен бе 

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.                          Вижте повече 

Четири проекта стигнаха до полуфинал в конкурса за 

социални предприемачи на Chivas 

На 9 февруари, понеделник, ще бъде обявен социалният 

бизнес, който ще представя България в глобалния конкурс за 

социални предприемачи The Venture на уиски бранда Chivas. 

Тази седмица журито на инициативата обяви четирите про-

екта, между които ще бъде избран той. Полуфиналистите 

бяха отличени от общо 127 заявки, които бяха подадени на 

сайта theventure.com до 9 януари. В избора си членовете на 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Община Сливен обяви конкурс за здравен медиатор 

Дейността му ще бъде свързана с посредничество между 

уязвими групи и здравни и социални служби, работа с клиен-

ти и подпомагане на непознатите със здравната система за 

получаване на достъп до здравни услуги. Предвидена е ра-

бота с общопрактикуващи лекари и други здравни специа-

листи и институции за повишаване на имунизационния ста-

тус на децата и подпомагане при попълване на различни 

документи. Медиаторът ще участва още в организиране на 

здравни профилактични мероприятия и мероприятия за по-

вишаване на здравната култура, а също и в подпомагането 

на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампа-

нии, профилактични прегледи с мобилни единици и други.  

Вижте повече 

гости на събитието бяха г-н Петър Зехтински – зам.-кмет в 

община Пловдив, г-н Валентин Василев – кмет на район 

Южен и представители на отдел „Образование“. Кампанията 

ще обхване децата на възраст пет и шест години в общо 63 

общински детски заведения. Тя ще се проведе в следващите 

три месеца и ще учи децата за ползите от разнообразното 

хранене чрез забавни игри, танци и много награди.  

Вижте повече 

журито се водеха от това дали целта на проектите съвпада с 

ценностите на Chivas, дали идеята е подходяща за пазара, 

дали се побира във финансовите възможности на инициати-

вата. Значение в крайната оценка имаше и готовността за 

действие и възможностите на екипа, както и техни предишни 

осъществени проекти.                                            Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Димитър Николов: Мотото ни за следващите 7 години е 

„Бургас – град в темпо” 

 

Мото на нашата компания е "Мястото, където работят 

щастливи хора" 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1623-2015-02-07-08-07-44
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1615-2015-02-06-18-47-48
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1621-2015-02-07-07-42-40
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1607-chivas
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1605-7
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1605-7
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1610-2015-02-06-18-18-01
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1610-2015-02-06-18-18-01
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ПРЕДСТОЯЩО 

9 февруари – София, МТСП, Официално представяне на 

предложенията на МТСП за изменения в Закона за семейни 

помощи за деца 

Видин, Среща на ОИЦ-Видин с медиите 

Горна Малина, Информационна среща на ОИЦ-София 

Елин Пелин, Информационна среща на ОИЦ-София 

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“ 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

11 февруари - Нова Загора, Форум на социалните услуги 

17 февруари - София, Национална приемна на НАСО и 

АСП - Откриване  

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 на социалните услуги  

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални 

услуги 

Пирдоп, Информационна среща на ОИЦ-София 

Благоевград, Информационна среща на ОИЦ-

Благоевград с представители на бизнеса 

Раковски, ОИЦ – Пловдив представя новия програмен 

период 

11 февруари – Годеч, Информационна среща на ОИЦ-

София 

с. Царимир, Община Съединение, ОИЦ – Пловдив с 

мобилен офис на открито за новия програмен период 

12 февруари – Ямбол, Информационна среща с млади вис-

шисти 

Своге, Информационна среща на тема „Представяне 

на индикативните годишни работни програми за 2015 

г.“ 

13 февруари – Ихтиман, Информационна среща на ОИЦ-

София 

16 февруари – Долна баня, Информационна среща на ОИЦ-

София 

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“ 

18 февруари – Ново село, Информационна среща на ОИЦ-

Видин  

19 февруари – София, Награждаване на най-добрите бизнес 

планове на неправителствени организации, участвали в прог-

рамата за социално предприемачество, организирана от Бъл-

гарския център за нестопанско право и фондация ПАЦЕП 

20 февруари – Габрово, ОИЦ – Габрово организира семинар 

за медии и проектни екипи 

Костенец, Информационна среща на ОИЦ-София 

Стара Загора, Обучение върху актуализираният На-

ръчник за управление и изпълнение на ОП 

„Регионално развитие" 2007-2013 г., версия 10  и пред-

ставяне на нови акценти от Оперативна програма 

„Региони в растеж" 2014-2020 г. 

25 – 27 февруари, Варна, Национална среща на общинските 

експерти по образование 

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3881&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3881&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3881&catid=2
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://naso.bg/component/icagenda/239-11-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/238-12-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/238-12-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/240-18-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/240-18-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/240-18-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/241-24-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/241-24-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/242-25-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/12
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/12
http://www.svoge.bg/?p=7331
http://www.svoge.bg/?p=7331
http://www.svoge.bg/?p=7331
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/13
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/13
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/16
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/16
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/17
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/17
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/17
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/17
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/17
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/18
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/18
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/20
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/20
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/20
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7572
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7572
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7572
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7572
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7572
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/368-25-27-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/368-25-27-2015
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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) 

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.) 

Проектни предложения по Програма Европа 2015 (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.) 

ДОКУМЕНТИ и ПРОМЕНИ 

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата 

за административно обслужване 

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за финан-

сово подпомагане дейността на извънучилищните педагоги-

чески учреждения в системата на народната просвета  

 

Проект на Закон за доброволчеството 

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/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/1DpthZf
http://bit.ly/1Kg1ZEC
http://bit.ly/1Kg1ZEC
http://bit.ly/1vkIqcY
http://bit.ly/1A04DhV
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1562
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1562
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1565
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1565
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1565
http://mpes.government.bg/Documents/PressCenter/PressReleases/zakon_Dobrovolchestvo_27_January_2015.doc

