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ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ 

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ  

ВЛАСТИ В ПЛАНИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ 

28-30 април, Пловдив 

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.  Вижте още 

Проекто-програма, Регистрация 

Срок за регистрация: 6 март 2015 г. 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 

"Разработка и управление на социални про-екти по 

оперативни програми - ОП "РЧР" за периода 2014 – 

2020 и програми, управлява-ни от Европейската 

комисия" 

26 - 27 февруари, Варна 

Семинарът е предназначен за представители на общи-

ни, доставчици на социални услуги, НПО, представите-

ли на стопански субекти и др. заинтересовани лица. 

  Вижте още 

Проекто-програма, Регистрация 

 

Срок за регистрация: 23 февруари 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
http://naso.bg/component/icagenda/244-26-27-02-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/images/files/agendaEUtraining.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_EUtraining.pdf
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НОВИНИ ОТ НАСО НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Форум на социалните услуги в Нова Загора 

На 11 февруари 2015 г. в сградата на Община Нова Загора се 

състоя форум-среща на социалните услуги от община Нова 

Загора с представители на Национален алианс за социална 

отговорност. Участниците в срещата - ръководители на соци-

ални услуги и общинска администрация, бяха посрещнати и 

приветствани от г-жа Светла Стоянова, заместник-кмет на 

Нова Загора, която очерта основните характеристики на услу-

гите в региона и сподели разбирането за необходимостта от 

партньорство и отвореност в развитието им. Г-н Георги Геор-

гиев, председател на НАСО, традиционно представи НАСО в 

най-новата фаза от неговото развитие и акцентира върху 

някои от дейностите на НАСО, които биха били полезни за 

развитие на услугите в Нова Загора в бъдеще.  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 

Вицепремиерът Ивайло Калфин отчете първите 100 дни 

на МТСП 

По-ефективна и по-справедлива социална система изисква 

силна политическа воля и отговорност от цялото общество. 

Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната 

политика Ивайло Калфин в Министерски съвет по време на 

пресконференция за отчета на правителството за първите 

100 дни от управлението. Той представи свършеното по ос-

новните приоритети - политиката на труда, на доходите, со-

циалната справедливост и пенсионната реформа и предста-

ви приоритетите в работата на МТСП за 2015-та година. Ви-

цепремиерът подчерта, че неговата мотивация и тази на ПП 

АБВ да участват в кабинета е да дадат своя принос за стаби-

лизиране на ситуацията и за промените във важните сектори, 

които отдавна са натрупали проблеми.               Вижте повече 

Стартира конкурсът на ЕК за добри практики в публична-

та администрация EPSA 2015 

От 5 февруари до 17 април 2015 г. административните струк-

тури от всички държави – членки на ЕС, могат да кандидатст-

ват за престижната европейска награда за публична адми-

нистрация EPSA 2015 (European Public Sector Award). Конкур-

сът се организира от Европейския институт за публична ад-

министрация EIPA с финансовата подкрепа на Европейската 

комисия. Носителите на престижното отличие ще бъдат 

обявени на официална церемония, която ще се състои на 17-

18 ноември 2015 г. в гр. Маастрихт (Холандия) в рамките на 

Люксембургското председателство на Съвета на Европейс-

кия съюз.                                                                 Вижте повече 

Комисарят по човешките права на Съвета на Европа на 

работно посещение у нас 

Деинституционализацията дава по-добра възможност за раз-

витие и интеграция на децата от специализираните институ-

http://bit.ly/1AdcOom
http://bit.ly/1D7EL36
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1639-100
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1635-epsa-2015
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ции, декларира вицепремиерът и министър на труда и соци-

алната политика Ивайло Калфин по време на среща с коми-

саря по човешките права на Съвета на Европа Нийлс Муиж-

ниекс. На 12 февруари 2015 г. двамата обсъдиха процеса по 

деинституционализация в България и политиката по отноше-

ние на бежанците. „За реализацията на деинституционализа-

цията България използва два източника на финансиране - с 

национални и с европейски средства“, отбеляза министър 

Калфин. Той акцентира върху важността от информираност 

на обществото относно предимствата и ползите на този про-

цес.                                                                           Вижте повече 

Актуализиран проект на Програма за развитие на селски-

те райони 2014-2020 г. 

На заседание на Министерски съвет на 11 февруари 2015 г., 

правителството одобри актуализиран проект на Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. като основа за пре-

говори с Европейската комисия. ПРСР 2014-2020 г. е страте-

гически документ за управление на финансовите средства, 

съфинансирани от Европейския земеделски фонд за разви-

тие на селските райони, в рамките на новия програмен пери-

од. Общият бюджет на Програмата е над 2,9 млрд. евро, от 

които 2,4 млрд. евро са предоставени на България от ЕЗФРС.  

Вижте повече 

Концепция за централен орган за възлагане на обществе-

ни поръчки в сектор „Здравеопазване” 

На 11 февруари 2015 г. правителството одобри Концепция за 

централен орган за възлагане на обществени поръчки в сек-

тор „Здравеопазване”. Документът е разработен от МЗ съв-

местно с Центъра за превенция и противодействие на коруп-

цията и организираната престъпност и е в съответствие с 

изискванията на европейското законодателство, с приетата 

Програма на правителството и с Националната стратегия за 

развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-

2020 г. В Концепцията е заложено създаването и развитието 

на орган за централизирано възлагане на обществени поръч-

ки в сектора, който да провежда процедурите с цел сключване 

на рамкови споразумения за доставки.                 Вижте повече 

Дискусия за пенсиите на 1-ва и 2-ра категория труд 

Работещите в тежки условия на труд не трябва да бъдат под-

лагани на риск да останат без или с ниски пенсии. Те не тряб-

ва да получават по-ниски пенсии, отколкото предвижда зако-

нът. За това настоя вицепремиерът и министър на труда и 

социалната политика Ивайло Калфин на брифинг след среща 

с професионалните пенсионни фондове (ППФ). Той обясни, 

че не трябва да се допуска хората да започнат да получават 

пенсия от ППФ за 1-ва и 2-ра категория труд и след това по-

ради една или друга причина да останат без доход, докато 

влязат в общата система на НОИ.                         Вижте повече 

Министър Ивайло Калфин: С предложенията за промени 

в Закона за семейни помощи за деца насърчаваме отго-

ворното родителство 

С предложенията за промени в Закона за семейни помощи за 

деца (ЗСПД) насърчаваме отговорното родителство, съобщи 

днес на пресконференция в МТСП вицепремиерът и министър 

на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той предс-

тави основните цели в законопроекта, част от които са: недо-

пускане на семейно подпомагане на родителите, които изос-

тавят децата си; повече възможности за изплащане в натура 

на семейни помощи за отглеждане на деца; засилване на 

връзката между семейното подпомагане и образованието; 

подкрепа на тридетния модел и др. „С предложените рефор-

ми в семейното подпомагане се опитваме да повишим ефек-

тивността на подкрепата, която държавата осигурява за се-

мействата с деца. Средствата трябва да бъдат насочени към 

хората, които действително имат нужда от това“, посочи ми-

нистър Калфин.                                                       Вижте повече 

Трансгранично сътрудничество в областта на грижата за 

деца с Италия 

На 10 февруари 2015 г. заместник-министър Лазар Лазаров 

участва в семинар по проект за трансгранично сътрудничест-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1627-2015-02-13-11-28-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1637-prsr-new
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1636-2015-02-13-12-12-41
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1631-1-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1626-2015-02-13-11-27-07
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во в областта на грижата за деца в Италия. „Политиките за 

децата и семейството са един от водещите приоритети на 

правителството“, каза заместник-министър Лазар Лазаров на 

семинар в Палермо, Италия. Форумът е организиран в рамки-

те на проучвателната визита в регион Сицилия, Италия по 

проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и 

семействата и деинституционализация на грижата за деца”. 

Проектът за трансгранично сътрудничество е финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-

2013 г.                                                                      Вижте повече 

120 регистъра и набори от данни ще бъдат публикувани в 

отворен формат 

Министерският съвет прие Списък с набори от данни по прио-

ритетни области, които да се публикуват в отворен формат. 

Предложението беше изготвено в изпълнение на Програмата 

на правителството за стабилно развитие на Република Бълга-

рия за периода 2014-2018 г., в която една от целите е 

„Подобряване на обмена на данни и публикуване на налична-

та публична информация в отворен формат“. Европейското 

законодателство от 2013 г. въвежда изискване организациите 

от публичния сектор да публикуват обществената информа-

ция, която събират и поддържат, в отворен, машинночетим 

формат, който позволява повторна употреба.     Вижте повече 

Канадски синдикалисти обсъдиха възможността за съз-

даване на солидарни фондове в България 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин се срещна в МТСП с президента на канадски-

те синдикати FTQ Даниел Боайе и ръководителя на Фонда за 

солидарност (ФС) към синдиката Денис Льоклер, които бяха 

придружавани от новоизбрания президент на КТ „Подкрепа“ 

Димитър Манолов. По време на срещата канадската страна 

представи структурата и функционирането на ФС и възмож-

ностите за заимстване на техния опит при евентуалното съз-

даване на такъв тип инвестиционни дружества в България.  

Вижте повече 

Облекчаване условията на работа в сектор туризъм за 

най-младите 

Ще бъдат предприети координирани стъпки за облекчаване 

условията за постъпване на работа в туристическия сектор на 

лицата навършили 16 годишна възраст. Очаква се подобна 

мярка да има благоприятно въздействие върху бизнеса, защо-

то сезонността на част от работните места в сектор туризъм 

позволява младите хора да работят, без да се нарушава 

учебният им процес. За това се договориха вицепремиерът и 

министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и 

министърът на туризма Николина Ангелкова на проведена 

среща на 11 февруари 2015 г. Министър Ангелкова представи 

и един от въпросите, поставен от бранша по време на посе-

щението й във Варна и Бургас, през миналия месец – какви са 

условията, при които чуждестранни студенти могат да изкарат 

стаж в туристическия сектор.                                 Вижте повече 

ЕК одобри новата трансгранична програма между Бълга-

рия и Румъния 

Европейският комисар по въпросите на регионалната полити-

ка Корина Крецу е одобрила новата трансгранична програма 

Interreg за Румъния и България. Общата стойност на инвести-

циите по програмата надхвърля 258 милиона евро, като фи-

нансирането от страна на Европейския съюз е в размер на 

близо 216 милиона евро по линия на Европейския фонд за 

регионално развитие. Програмата ще превърне 15 гранични 

региона в България и Румъния в по-добри места за живеене, 

учене и работа и ще ги направи по-привлекателни за посеще-

ния и инвестиции, съобщават от пресцентъра на Европейска-

та комисия.                                                               Вижте повече 

Европейската инвестиционна банка обяви конкурс за со-

циални иновации 

Започна набирането на кандидатури за новото издание на 

конкурса за социални иновации Social Innovation Tournament, 

който се организира за поредна година от Института на Евро-

пейската инвестиционна банка (ЕИБ). Инициативата е насоче-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1628-2015-02-13-11-29-55
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1638-120
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1629-2015-02-13-11-30-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1625-2015-02-13-11-22-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1658-2015-02-14-07-44-21
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Ивайло Калфин: В момента има дебат по пенсионната 

система, какъвто никога досега не е имало 

В момента има дебат по пенсионната система, какъвто никога 

досега не е имало с участието на работодателските организа-

ции. Социалният диалог тече, увери вицепремиерът и минис-

тър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в преда-

ването „Здравей, България“ по Нова ТВ. Министърът опреде-

ли като невалидно вчерашното изказване на Кирил Домусчи-

ев, председател на КРИБ, за липса на диалог с МТСП. "Той 

(Домусчиев) говори за неща, които се случиха декември ме-

сец. Сега сме средата на февруари. Тогава се внесоха пред-

ложенията за промяна в пенсионните фондове. Два месеца по

-късно той се сети, че това им пречи“, коментира Ивайло Кал-

фин.                                                                           Вижте повече 

 

Над 400 са социалните услуги за деца у нас, 33 са открити 

през 2014 г. 

Адекватната социална закрила и пълноценното социално 

включване на децата в риск пряко кореспондират с предоста-

вянето на социални услуги. По данни на Агенцията за социал-

но подпомагане (АСП) към 31.12.2014 г. общият брой на деца-

на към кандидати от всички страни членки на Европейския 

съюз. Те могат да участват с проекти, свързани с борбата с 

безработицата, изолацията на общности в неравностойно 

положение и насърчване на достъпа до образование с по-

мощта на нови технологии, нови системи и нови процеси. 

Целта на конкурса е да насърчава и подкрепя иновативни 

идеи и възможности от обществено значение, както и да съз-

дава социална стойност в борбата срещу маргинализацията. 

Класиралите се на първо и второ място ще получат парична 

награда, съответно от 25 000 и 10 000 евро.       Вижте повече 

та, които ползват социални услуги в общността, включително 

и от резидентен тип, е 10 639. През 2014 г. са открити 33 нови 

социални услуги за деца, включително 16 услуги от резиден-

тен тип, с общ капацитет 641 потребители. Така на територия-

та на страната сега функционират 401 социални услуги за 

деца с общ капацитет 10 116 места.                      Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Дискусия за защита на децата от онлайн сексуална експ-

лоатация 

Националната политика за защита на децата от онлайн сек-

суална експлоатация е предизвикателство за всички нас – 

институции, експерти, медии. Тя е предизвикателство, поста-

вящо въпроси към националната ни координация и комуника-

ция, към приоритетите ни и ефективността на мерките и 

действията ни, към отговорностите ни към децата и техните 

права и интереси. Това заяви председателят на Държавната 

агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, която взе 

участие в публична дискусия на тема „Има ли България на-

ционална политика за защита на децата от онлайн сексуална 

експлоатация?“, посветена на 12-ия международен Ден за 

безопасен интернет, който се отбелязва в над 107 държави в 

целия свят.                                                             Вижте повече 

Английска неправителствена организация се запозна с 

дейността на АСП и социалните услуги за бездомни лица 

Представители на неправителствената организация „Thames 

Reach", Лондон, посетиха Агенцията за социално подпомага-

не (АСП). По време на проведената среща Янита Манолова, 

заместник-изпълнителен директор на АСП, запозна гостите с 
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дейността на Агенцията. Акцентът в презентацията беше 

поставен върху отговорностите на администрацията, насоче-

ни към социалните услуги за лица, изпаднали в затруднено 

положение поради липса на подслон. Участници в срещата 

от страна на „Thames Reach" бяха г-жа Месорина Бекери, 

регионален мениджър; г-н Марк Смит, мениджър и г-жа Пое-

ма Иванова, придружаващ фасилитатор.            Вижте повече 

Несебър гласува социално-ориентиран бюджет 

Общинският съвет на Несебър гласува бюджета на Община 

Несебър за 2015 г. И през тази година, както бе и в предход-

ната, тенденцията той да е социално ориентиран се запазва. 

Още от 2007 г. в Несебър се въведоха редица инициативи на 

местната власт по отношение на грижите, които тя полага за 

задържане на младите хора и по отношение на гражданите 

от третата възраст. Казано с други думи и през тази година 

за новородено са обезпечени по 2 000 лв., допълнителни 

средства са заделени за нуждаещите се по програмата “ин 

витро”. Учащите и пенсионерите ще ползват намаленията си 

за градския транспорт, а отпуснатите средства за пенсионер-

ските клубове се запазва в размера от м.г.         Вижте повече 

Община Брегово с отличие за най-добра реализация на 

извънбюджетни средства 

На 12 февруари т.г. Кметът на община Брегово бе отличен от 

екип на TV1 , който посети общината. Статуетката “І място 

подгласник “ бе връчена на инж.Милчо Лалов за “ най-добра 

реализация на извънбюджетни средства през 2014 год.” Те-

левизионното предаване “Национален календар” след преци-

зен подбор, от 256 общини в България определи 17 като най-

добри и между тях е община Брегово – единствената номи-

нирана община от област Видин. Статуетката символизира 

огъня, който един кмет на община трябва да носи в сърцето 

си, за да решава успешно проблемите на хората, които проб-

леми са в неговите законови правомощия.         Вижте повече 

Строят защитено жилище в Кула 

Община Кула осигурява подходяща и ефективна социална 

инфраструктура за 8 деца и младежи с увреждания, настане-

ни в специализираните институции за деца с умствена изоста-

налост и за деца с физически увреждания, и в домовете за 

медико-социални грижи за деца. С реализацията на проект 

„Грижи за по-добро бъдеще", финансиран от Оперативна прог-

рама «Развитие на човешките ресурси» община Кула създава 

устойчив модел за деинституционализация на деца с умствена 

изостаналост и увреждания чрез развитие на резидентни фор-

ми на услуги в малък групов дом - Защитено жилище.  

Вижте повече 

Община Добрич открива ЦНСТ 

Община град Добрич ще започне предоставянето на социал-

ната услуга Център за настаняване от семеен тип, съобщиха 

от пресцентъра на Общината. В рамките на Проект «Шанс за 

по-добър живот», Компонент 2: „Разкриване на социални услу-

ги в общността” , Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG051 PO001-5.2.12-0051-С0001,СХЕМА BG051 PO001-

5.2.12 «Да не изоставяме нито едно дете» ОП „Развитие на 

човешките ресурси” и в съответствие с Националната карта за 

разкриване на резидентни и съпътстващи услуги, от 1 март 

Община град Добрич ще започне предоставянето на социал-

ната услуга ЦНСТ.                                                    Вижте повече 

КНСБ обучава безработни за болногледачи и помощник-

възпитатели 

120 безработни от региона ще обучи КНСБ по проект „Шанс за 

работа 2015“ – съобщи областният председател на синдиката 

Грациела Ранкова. В Разградска област този проект се про-

вежда за трета поредна година. Едната целева група са безра-

ботни над 50 години, които са с по-ниски шансове на пазара на 

труда и по-ниска производителност на труда. Другата целева 

група са младежи до 29 години, които желаят да получат про-

фесионално обучение по Препоръка на Европейската гаран-

ция за младежта, но имат право да получат и качествено пред-

ложение за работа.                                                  Вижте повече 

Деца от дома в Крушари за първи път ще видят бъдещия 

си дом 

Екипът, работещ по проект ”Шанс за по-добър живот” днес ще 
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посрещне първите си гости в новите центрове за настанява-

не от семеен тип в Добрич. Шест деца и младежи от Дома за 

деца с умствена изостаналост в с. Крушари ще видят за пър-

ви път своя бъдещ дом. Целта на посещението им е да опоз-

наят постепенно условията и обстановката, в която ще живе-

ят в бъдеще. От два месеца екипът на социалната услуга 

провежда ежедневни опознавателни срещи с децата и мла-

дежите в специализираната институция и предстои през 

март да започне поетапното им премествани в Центровете 

за настаняване от семеен тип в Добрич.             Вижте повече 

Закриват приюта за сираци в Добрич 

Приютът за безнадзорни деца и сираци на ул. Суха река № 

37 в Добрич да бъде закрит – такова предложение ще гласу-

ват общинските съветници на Добрич на сесията на 16 фев-

руари. В докладната на кмета Детелина Николова се казва, 

че приютът с капацитет 20 места е разкрит през декември 

2005 година след сключен договор между общината и Цър-

ковното настоятелство на храм "Света Троица" в сградата на 

духовния център. От 2008 година приютът е преместен в 

сградата на ул. «Суха река», която е газифицирана и санира-

на, с локално отопление на природен газ. Сградният фонд е 

собственост на общината, а персоналът е 12 души.  

Вижте повече 

Насърчават гражданската активност на младите в Сли-

вен 

Провокация към младежите да бъдат активни граждани, да 

повишават своята информираност са сред основните цели 

на проект на Сдружение „Младежки център за неформално 

образование Сливен” при Младежки дом Сливен. За дейнос-

тите му разказа Таня Евтимова, която ръководи Младежкия 

дом в града. Проектът се изпълнява от Младежки информа-

ционен консултантски център (МИКЦ) от декември 2014 г. и 

трябва да приключат до октомври тази година. Общата стой-

ност на проекта е 39 хиляди лева, а средствата са отпуснати 

от Министерството на младежта и спорта.         Вижте повече 

 

Мобилни екипи за протези и ортези консултират безплат-

но пациенти 

Екипи от специалисти по протези и ортези консултират безп-

латно пациенти на удобно за тях място в цялата страна с по-

мощта на единствената в България мобилна лаборатория. 

Целта е да се улеснят трудноподвижните хора и тези, които 

живеят далеч от големите градове. Това съобщиха от специа-

лизираната компания „Вип Плюс Медикотехническа лаборато-

рия“, която е собственик на мобилната лаборатория. През 

последния месец съоръжението е посетило пациенти в над 10 

населени места в различни райони на страната, сред които 

Димитровград, Хасково, Русе, Разград, Силистра, Дулово, 

Търговище, Попово, Тервел, Добрич, Айтос, Гоце Делчев и др.  

Вижте повече 

Семинар за добри практики във Велико Търново 

Стипендиантската програма за студенти, напуснали социални 

институции бе представена на семинар, посветен на добрите 

практики и създадените мрежи между социални институции и 

неправителствени организации. Обменът е част от проекта 

"Развитие на системата за планиране и предоставяне на соци-

ални услуги на регионално равнище". Семинара бе разделен 

на 4 сесии. В първата бе обобщен приносът на проекта 

"Развитие на системата за планиране и предоставяне на соци-

ални услуги на регионално равнище". Във втората бе направе-

на презентация, подготвена от общинската администрация 

във Велико Търново, относно изграждане на мрежа от социал-

ни услуги в общината.                                             Вижте повече 

Подписаха първите договори за Общностния център в 

Сливен 

Кметът на Сливен Кольо Милев връчи първите договори на 

трима от двадесет и три членния екип на Общностния център 

в Сливен, който е към ЦДГ „Теменуга”. Д-р Стела Кръстева, 

медицинската сестра Свобода Дерменджиева и здравният 

медиатор Енчо Христов ще работят по проект „ОПОРА”, който 

е един дългогодишен проект на община Сливен и се реализи-

ра съвместно с Министерството на труда и социалната поли-
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тика и Международната банка за възстановяване и развитие. 

Екипът на Общностния център е от 23 специалисти. Проектът 

предвижда да предоставя комплекс от интегрирани социално 

- здравни и образователни услуги, които са фокусирани в 

една група за деца от 0 до 7 годишна възраст и интервенция 

в ранно детско развитие. До сега в Сливен не са предоставя-

ни подобни услуги за тази целева група.             Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

"Солвей Соди" стартира втора Академия „Иновация в 

действие”. 

На пресконференция в София официално бе даден стартът 

на Академия „Иновация в действие”. За втори път чрез иници-

ативата “Солвей Соди” ще инвестира в млади хора и техните 

умения да развиват устойчиви иновации. В това издание Спи-

рос Номикос, изпълнителен директор на компанията и 

“Мениджър на годината 2014”, ще бъде ментор на победителя 

в Академията. “От самото си създаване преди 152 години до 

днес групата “Солвей” се развива благодарение на приложи-

ми и устойчиви иновации. От опит знаем, че нагласата, знани-

ята и уменията в тази област са критично важни, особено за 

младите хора. Моят менторски ангажимент е чест и отговор-

ност. Ще отправя покани и към други опитни колеги, които да 

подкрепят с менторство отличените в Академията”, сподели г-

н Номикос.                                                                Вижте повече 

"Хлебните къщи" - българската идея, която ще се състе-

зава за милион долара 

Правенето на хляб като социално преживяване и възможност 

за преодоляване на всякакви граници е бизнес идеята с кау-

за, която спечели конкурса за социални предприемачи на уис-

ки бранда Chivas. Журито на инициативата буквално и 

пренoсно видя хляб в проекта Bread Houses Network 

("Хлебните къщи") на Надежда Савова и нейният съпруг Сте-

фан и той ще представя България в глобалната надпревара 

за 1 милион долара. "Хлебните къщи" ще се състезават за 

финансиране със социални бизнеси от общо 14 държави пред 

международно жури, а екипът ще пътува на едноседмичен 

тренировъчен лагер в Силициевата долина, където ще има 

възможност да развие идеята си с помощта на ментори пред-

приемачи.                                                                Вижте повече 

Деца в неравностойно положение ще карат безплатно 

кънки в столицата 

Деца в неравностойно положение ще могат всяка събота да 

карат кънки безплатно един час на ледената пързалка при 

езерото "Ариана" в столицата. Инициативата е съвместна 

между БНТ HD и спортното министерство. Това е част от из-

ненадите по случай първия рожден ден на най-новия канал 

на Българската национална телевизия, съобщи БНР. Въпреки 

че излъчването на БНТ HD започна със излъчването на 

Олимпиадата в Сочи и се утвърди със Световното първенст-

во по футбол, целта не е пряката конкуренция с големите 

спортни канали, заяви главният продуцент Боряна Тончева. 

Бихме искали да развием социалната линия, защото смята-

ме, че като обществена медия сме длъжници на хората да им 

предложи предавания, които са посветени на масовия спорт, 

посочи тя.                                                                 Вижте повече 

Мтел с признание за социално ангажирани служители 

Мтел е сред първите компании, носители на Годишния знак 

„Отговорна компания – отговорни служители“ на Фондация 

„Помощ за благотворителността в България“, Българската 

асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българското дру-

жество за връзки с обществеността (БДВО). Отличието е по-

редно признание за активната социална ангажираност на слу-

жителите на телекома. Знакът се връчва на компании, които 

насърчават дейното участие в доброволчески инициативи и 

обществено значими каузи и развиват дарителство от работ-

ното място – по ведомост или друга форма – като част от 

цялостната им социално отговорна политика.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/1659-2015-02-14-07-48-50
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1640-2015-02-13-17-45-59
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1649-2015-02-14-07-14-23
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1654-2015-02-14-07-30-07
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1656-2015-02-14-07-41-05
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

ЦОП-София търси ръководител Услуги за деца 

Институт по социални дейности и практики - София, обяви 

конкурс за длъжност сектор "Услуги за деца" в Център за 

обществена подкрепа "П.Р. Славейков". ЦОП се намира в гр. 

София, ул. Пиротска 175. Изискванията за заемане на длъж-

ността са: висше образование, магистърска степен - социал-

на педагогика, социални дейности, педагогика, психология, 

много добри компютърни умения, организационни умения, 

комуникативни умения, минимум 3 години стаж по специал-

ността. Владеенето на френски или английски език и шо-

фьорска правоспособност са предимство.         Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

КУЛТУРА 

Ямбол ще отбележи „Кукерландия” 2015 от 5 до 8 март 

След броени дни Ямбол отново ще бъде карнавалният цен-

тър на България. Маскарадни групи от всички краища на стра-

ната, ще дефилират в Градския парк, който тази година ще 

бъде горещата точка на фестивалното настроение, това съ-

общиха от пресцентъра на общината. „Кукерландия” 2015 ще 

бележи дните на Ямбол от 5 до 8 март, предлагайки още по-

вече зрелищни събития и събирайки на едно място групи от 

Разлог и Благоевград до Силистра и Русе, от Бургаско до 

Кюстендилския край. Пъстротата на традициите и този път 

ще бъде един от отличителните елементи на ямболския фес-

тивал.  Тази година фестивалът привлича още повече нови 

участници.                                                                Вижте повече 

 

Стартира осми национален конкурс „Разказ на младежка 

тема“ 

Националният конкурс „Разказ на младежка тема“ стартира за 

осма поредна година във Варна. Той се организира от дирек-

ция „Образование, младежки дейности и спорт“ към община 

Варна. Творбите се приемат на електронна поща : 

mladejkirazkaz@gmail.com до 30 юни /включително/ 2015 г. 

Право да участват имат лица от 16 до 35 години. Всеки автор 

може да участва с един разказ. Няма ограничение за участие 

за вече публикуван разказ, но победителите в конкурса от 

миналата година, нямат право на участие.  Оценяването се 

осъществява от тричленно жури, включващо изявени литера-

турни творци. Разказите се предоставят на журито без лични-

те данни на автора.                                                 Вижте повече 

Милена Дамянова: Образователната среда тряб-

ва да се адаптира към потребностите на всяко 

едно дете 

Няма да се премахват помощни училища, а ще бъдат прев-

ръщани в центрове за подкрепа на деца със специални пот-

ребности, заяви председателят на парламентарната ко-

мисия по образование Милена Дамянова в интервю. "За пър-

ви път се регламентира качествено нов процес в образова-

нието, това е приобщаващо образование", категорична е г

-жа Дамянова. Тя допълни, че образователните центрове 

имат за цел да подобрят връзката между децата със спе-

циални потребности и тези от масовите училища. Деца-

та с тежки увреждания ще получат необходимите грижи и 

подкрепа, постепенно ще се създават условия за приобща-

ването им към масовите училища, без те да бъдат изоли-

рани и дискриминирани.  

http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/1661-2015-02-14-08-44-05
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1657-2015-5-8
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1642-2015-02-14-05-49-21
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1644-2015-02-14-06-47-00
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1644-2015-02-14-06-47-00
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1644-2015-02-14-06-47-00
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ПРЕДСТОЯЩО 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

17 февруари - София, Национална приемна на НАСО и 

АСП - Откриване  

В продължение на установените партньорски ангажименти 

с АСП, НАСО договори провеждането на ежемесечна консул-

тативна приемна с експерти на АСП. Доставчиците на 

услуги ще имат възможност да поставят своите въпроси, 

да излагат своите казуси и да получават официален отго-

вор на запитванията си, както и да правят предложения за 

подобряване на действащата уредба. 

18 февруари - Търговище, Семинар „Обмен на добри 

практики и изграждане на мрежи на доставчиците на соци-

ални услуги и неправителствени организации“  

24 февруари - Велико Търново, Семинар: „Запрещението 

– процедурата за отмяна на запрещение при хора с увреж-

дания в дейността на социалните услуги” 

Програмата е насочена към дискусия по проблеми на запре-

щението. На срещата са поканени представители на раз-

лични институции – социални услуги, съд и прокуратура, 

лекари-психиатри, имащи отношение към лечението и екс-

пертизата на лица с психични разстройства и интелекту-

ални затруднения, близки на потребители и потребители. 

25 февруари - Видин, Форум на социалните услуги  

26 - 27 февруари - Варна, Обучение "Разработка и управ-

ление на социални проекти по оперативни програми - ОП 

"РЧР" за периода 2014 – 2020 и програми, управлявани от 

Европейската комисия" 

Семинарът е предназначен за представители на общини, 

доставчици на социални услуги, НПО, представители на 

стопански субекти и др. заинтересовани лица. Програмата 

на семинара е изготвена, съобразно интересите и нуждите 

на работещите в социалния сектор като вярваме, че реа-

лизацията му ще има значим надграждащ ефект в работа-

та на сектора като цяло.  

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

на добри практики и изграждане на мрежи на доставчиците 

на социални услуги и неправителствени организации в об-

ласт Варна по проект „Развитие на системата за планиране и 

предоставяне  на социални услуги на регионално равнище“ 

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. 

24 февруари – София, Обучително-дискусионна среща по 

проект на закон за физическите лица и мерките за подкрепа 

25 – 27 февруари, Варна, Национална среща на общинските 

експерти по образование 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални 

услуги 

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/241-24-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/242-25-02-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/244-26-27-02-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/244-26-27-02-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/244-26-27-02-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/244-26-27-02-2015-2014-2020?Itemid=383
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
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
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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) 

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 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

семейни помощи за деца 

 

Работен вариант на Програма за развитие на селските ра-

йони 2014-2020 г. към 09.02.2015 г. 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
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