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КАЛЕНДАР 

28 февруари - Тодоров ден, Конски Великден, Имен ден: 

Божидар, Божидара, Дора, Доротея, Теодор, Теодора, 

Тодор 

1 март - Баба Марта 

Международен ден на гражданската защита 

3 март -  Ден на Освобождението на България от османс-

ка власт 

Международен ден на писателите 

Съдържание: 

Новини от НАСО 1 

Национални новини  2  

Коментари и анализи  4 

Социални услуги  6 

Възможности за работа   7 

Социална отговорност   8 

Обществени поръчки   8 

Култура   9 

Честит празник   9 

Предстоящо    9 

Събития НАСО/EASPD  10 

Възможности за финансиране   11 

Документи и нормативни промени  11 

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 проекти по 

оперативни програми - ОП "РЧР" за периода 2014 – 

2020 и програми, управлявани от Европейската ко-

мисия" 

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 

Откриване на Националната приемна на НАСО и АСП 

На 17 февруари в Националния офис на Национален алианс 

за социална отговорност в гр. София се проведе първата 

Национална приемна на Агенцията за социално подпомагане 

(АСП) и НАСО. На откриването присъства г-н Ивайло Иванов, 

изпълнителен директор на АСП. Реализацията на приемната, 

която ще бъде ежемесечна, е надграждащ резултат на разви-

то партньорство между НАСО и АСП и ще предостави въз-

можност за обмен на информация, посочи в приветствието си 

към гостите г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. АСП 

прие идеята на НАСО за серия от регулярни работни срещи и 

консултации с цел координация, пряко поставяне на открити 

в работата проблеми и търсене на ефективни решения, посо-

чи г-н Ивайло Иванов.                                            Вижте повече 

 

НАСО представи добра практика за работа в партньорска 

мрежа 

На 18 февруари 2015 г. в Търговище се проведе семинар за 

обмен на добри практики в изграждане на мрежи на достав-

чиците на социални услуги и неправителствени организации 

в Област Търговище. На събитието присъстваха и представи-

тели на общинските и областна администрация, специалисти 

от дирекциите „Социално подпомагане”, РЗИ, БЧК, неправи-

телствени организации. В рамките на семинара г-жа Златка 

Иванова от Търговищкото дружество за психично здраве и 

представител на НАСО за региона презентира добрата прак-

тика на НАСО за изграждане на национална мрежа на дос-

тавчици на социални услуги и други организации, работещи в 

областта на социалната подкрепа.                       Вижте повече 

Представители на ЕК посетиха МТСП, за да се запознаят 

с изпълнението на социалните цели от стратегията 

„Европа 2020“ 

На 20 февруари 2015 г. министърът на труда и социалната 

политика Ивайло Калфин се срещна с директора по прилага-

не на стратегията „Европа 2020“ в Главна дирекция „Заетост, 

социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия 

– Детлеф Екерт, за да обсъдят мерките, които предприема 

страната ни в изпълнението на посочените в нея препоръки 

от социалната сфера. Министърът и неговият екип предста-

виха свършеното към края на 2014 г. и очертаха новите цели, 

които кореспондират пряко и с приоритетите на МТСП за 

2015 г. Припомняме, че сред препоръките на Европейската 

комисия, отправени към страната ни в социалния сектор, са 

България да предприеме „дългосрочна стратегия за пенсион-

ната система, като продължи планираното годишно увеличе-

ние на законоустановената пенсионна възраст.  

Вижте повече 

ЕК одобри ОП „Наука и образование за интелигентен рас-

теж" и ОП „Добро управление". 

Европейската Комисия уведоми българските власти, че е 

одобрила нови две български програми за програмен период 

2014-2020 - Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж" и Оперативна програма „Добро управ-

ление". Оперативна програма „Наука и образование за инте-

лигентен растеж" ще насочи над 701 млн. евро за решаване 

на най-наболелите проблеми на българското образование. 

Ще се инвестира в повишаване качеството на българското 

образование при съобразяване с нуждите на бизнеса от ква-

лифицирани кадри, модернизация и подобряване на услови-

ята в образователните и научни заведения. Ще се развива 

потенциала за разработване на научни изследвания, като 

http://bit.ly/1CSLxZy
http://bit.ly/1vNnGFq
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1664-ek-europe2020
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изследванията и иновациите ще бъдат насочени към облас-

тите на специализация по Стратегията за интелигентна спе-

циализация.                                                             Вижте повече 

Европейската сметна палата без забележки към изпълне-

нието на ОП „РЧР“ 2007-2013 

Европейската сметна палата изпрати предварителен одитен 

доклад за финансовата 2014 г. на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. В него не са отчетени 

грешки и няма регистрирани констатации по изпълнението й. 

В периода 23-26 септември и 27-30 октомври 2014 г., предс-

тавителите на Европейската сметна палата одитираха изпъл-

нението на 7 проекта на ОПРЧР, избрани на случаен прин-

цип, като потвърдиха законосъобразността на разходите, 

поети и възстановени по тях. Целта на одитната мисия бе 

също да се проверят адекватното функциониране на систе-

мата за управление и контрол на Управляващия орган на 

ОПРЧР, както и степента на постигане на заложените по про-

ектите цели, в съответствие с Оперативната програма.  

Вижте повече 

Кабинетът одобри концепция "Цели за здраве 2020" 

Министерският съвет прие Концепция „Цели за здраве 2020“. 

Концепцията формулира националните цели на България в 

областта на опазване на здравето на гражданите като фактор 

за устойчив растеж и определя дългосрочните приоритети на 

страната в областта на здравеопазването: снижаване на 

смъртността при децата от 0-1 годишна възраст – до 6,8 на 

1000 живородени деца; снижаване на смъртността при деца-

та от 1-9 годишна възраст – до 0,24 на 1000;  снижаване на 

смъртността до 0,28 на 1000 при подрастващите и младите 

хора от 10-19 годишна възраст; повишаване на работоспо-

собността и снижаване на смъртността при лицата в иконо-

мически активните групи от 20-65 години до 4,19 на 1000; уве-

личаване на средната продължителност на предстоящия жи-

вот на хората след навършване на 65 годишна възраст до 

16,4 години.                                                             Вижте повече 

Правителството осигури средства за извънучилищни дей-

ности 

Министерският съвет прие постановление, с което се опреде-

лят редът и условията за финансово подпомагане на дейност-

та на извънучилищните педагогически учреждения в система-

та на народната просвета. Това са институции, в които се ор-

ганизират дейности, свързани с развитието на интересите, 

способностите и потребностите на децата и учениците в об-

ластта на науката, техниката, изкуствата и спорта, както и 

диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна 

дейност.                                                                    Вижте повече 

Създават се 50 тренировъчни предприятия за стимулира-

не предприемаческите умения на младежи 

Министерският съвет прие план за действие за 2015 г. в из-

пълнение на Националната стратегия за учене през целия 

живот. В плана са включени дейности, които са насочени към 

всички области на ученето и обхващат различни етапи – от 

предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно 

образование, професионалното образование и обучение, до 

висшето образование и продължаващото обучение на възрас-

тни. За осигуряване на условия за функционираща система за 

учене през целия живот са планирани въвеждането на нови 

инструменти в националната практика, както и провеждането 

на анализи и изследвания, насочени основно към състояние-

то и тенденциите на пазара на труда и към стимулиране на 

професионалното развитие на обучителите.       Вижте повече 

10 кариерни центъра стартират работа в страната 

Създадени са и вече функционират 10 кариерни центъра към 

Дирекции „Регионална служба по заетостта”, информира 

Агенцията по заетостта. Те се намират в София, Монтана, 

Ловеч, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив, както и в Цент-

рална администрация на Агенцията по заетостта в столицата. 

Реализирани са по проект „Кариерно развитие на заети лица”, 

BG051PO001-2.2.02 „Услуги за развитие на гъвкав пазар на 

труда” на Оперативна програма „Развитие на човешките ре-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1668-2015-02-20-11-36-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1663-2007-2013
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1670-zdrave2020
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1672-2015-02-20-12-03-01
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1671-50-trainingcompanies
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сурси”. Основната им цел е да подпомагат чрез професио-

нално консултиране и ориентиране заети и самонаети лица 

да усъвършенстват кариерното си развитие.      Вижте повече 

 

ДАЗД обяви конкурс за членове на Съвета на децата от 

14 области 

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява 

конкурс за избор на нови членове на Съвета на децата от 

областите: Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кър-

джали, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Смолян, 

София-град, Търговище и Хасково. Смяната се налага пора-

ди изтичане на 2-годишния мандат или навършване на пъл-

нолетие на досегашните представители на младите хора от 

тези региони. Съветът на децата към председателя на ДАЗД 

е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните 

принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и 

Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското 

участие в процеса на изработване на политики за децата и 

вземане на решения.                                              Вижте повече 

 

Кметът на Варна получи национален приз „Златно евро“ 

Кметът на Варна Иван Портних получи национален приз 

„Златно евро“ на списание „Фондове, програми и проекти“ и 

на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтегра-

цията“. Отличието - за принос в усвояването на европейските 

средства, бе връчено от Диана Грозева, отговорен редактор 

на изданието. „Наградата е не само признание за досега реа-

лизираните европейски проекти, а и твърда убеденост за пос-

тигане на нови успехи“, заяви Диана Грозева. "Радвам се, че 

въпреки трудностите, въпреки че доста от проектите ни бяха 

в сложна фаза, към днешна дата можем спокойно да кажем, 

че не сме пропуснали нито една стотинка от това, което сме 

имали като възможност да усвоим от европейските програ-

ми.“                                                                           Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Доклад: Почти половината българи живеят в бедност 

Почти половината от българите – 48%, живеят или са изложе-

ни на риск от бедност. Процентът е най-големият в рамките 

на Европейския съюз (ЕС), като страната ни е следвана от 

Румъния с 40%, показа нов доклад на Caritas Europe, озагла-

вен "Бедност и неравенство във възход – само необходимите 

социални системи като решение!" Докладът показва тревож-

ната ситуация в седемте страни от ЕС, които са най-засегнати 

от икономическата криза: Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, 

Португалия, Румъния и Испания. Сред най-тревожните факти 

от изследването обаче е заключението, че в 14 от 28-те стра-

ни членки на блока едно от всеки три деца се счита за живее-

що в бедност.                                                          Вижте повече 

Министър Тодор Танев: Финансирането на качеството 

трябва да е водещо 

Финансирането на качеството, а не на количеството трябва 

да се превърне във водещ елемент при разпределянето на 

средствата и предстоящите реформи във висшето образова-

ние. Това каза министърът на образованието и науката проф. 

Тодор Танев при гостуването си в Нова телевизия на 15 фев-

руари 2015 г. Министърът обясни промяната с предстоящото 

финансиране на реформата в образованието по изцяло нова-

та Оперативна програма „Наука и образование за интелиген-

тен растеж“. "Програмата предвижда да се финансира само 

качеството,“ добави проф. Танев и съответно с това е необхо-

димо „да осигурим качествени влизащи и преподаващи". Във 

връзка с това излиза на дневен ред и въпросът със системата 

за прием в университетите.                                   Вижте повече 

Спад на безработицата през януари на годишна база 

През месец януари безработицата традиционно нараства. 

Равнището на безработица през януари 2015 г. е 11.1%, с 0.4 

процентни пункта повече спрямо декември 2014 г., но с 1.1 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1674-carrier-centers
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1665-dazd-suvet-feb2015
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1680-2015-02-21-06-47-08
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/1691-2015-02-21-07-58-03
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1673-2015-02-20-12-06-03
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процентни пункта по-ниско от януари 2014 г. Основната при-

чина за нарастването й през този месец е значителното уве-

личаване на потока от новорегистрирани безработни. Голяма 

част от работодателите освобождават персонал в края на 

всяка календарна година, а също така приключват договори 

от субсидирана заетост на голям брой лица. В бюрата по 

труда са регистрирани 363 964 безработни лица. Те нараст-

ват с 12 913 лица спрямо декември (през януари 2014 г. без-

работните са били с 15 056 лица повече спрямо декември 

2013 г.). На годишна база, в сравнение с януари 2014 г., без-

работните са значително по-малко.                     Вижте повече 

София влезе в класация за най-бързо развиващи се гра-

дове 

София влезе класацията на най-бързо развиващите се гра-

дове и е на 30-о място по икономическо развитие сред 300-те 

най-големи градове в класацията на Global MetroMonitor и 

JPMorgan Chase за 2014 за най-бързо развиващите се градо-

ве в света. Това каза на 18 февруари 2015 г. кметът на Со-

фия Йорданка Фандъкова на конференция по повод 25 годи-

ни КНСБ. Кметът Фандъкова посочи, че София е и сред евро-

пейските столици с най-ниско равнище на безработица, съоб-

щиха от Столична община. Фандъкова цитира и още едно 

изследване - на Фондация Bloomberg и на London School of 

Economics and Political Science (LSE), които също отчитат, че 

в Централна и Източна Европа София и Братислава са осо-

бено силни градове по ръст на БВП на глава от населението 

за десет годишен период. За София това е 6.9% за периода 

2003 – 2013 г.                                                          Вижте повече 

Над 500 деца - жертви на ПТП всеки ден по света 

Всеки ден повече от 500 деца губят живота си от пътнотранс-

портни произшествия в световен мащаб. Десетки хиляди са 

ранени. „Спаси живота на децата“ е официалното лого на 

Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност. В 

тази връзка ООН разпространи „Декларация на децата за 

безопасност на движението по пътищата“, в която децата 

изразяват своите мисли и страхове за движението по пъти-

щата. Тази декларация е призив за отбелязване на Третата 

глобална седмица за безопасност на ООН през май 2015г. 

Призив към световните лидери да включат в плановете за 

устойчиво развитие като основна цел намаляването на жерт-

вите от пътнотранспортните произшествия в световен мащаб, 

така че на всякъде по света децата да могат да се движат по-

безопасно. В България ежегодно над 1000 деца стават жертва 

на пътнотранспортни произшествия.                     Вижте повече 

Намалява тежестта на заплатата в бюджетите на домакин-

ствата 

Семейните бюджети се крепят все повече на социалните по-

мощи и изтеглените спестявания. Докато тези два източника 

на доходи увеличават тежестта си като дял в общия бюджет 

на домакинствата, тежестта на заплатата намалява. Хората 

са станали и по-предпазливи при тегленето на заеми и креди-

ти, защото сумите от тях също намаляват. Това показват дан-

ните на националната статистика за доходите, разходите и 

потреблението на домакинствата за последните три месеца 

на миналата година. За една година разходите ни са нарасна-

ли над два и половина пъти по-бързо от доходите. За послед-

ните три месеца на 2014 г. в домакинствата са постъпвали 

средно по 2981 лв. и 61 ст., или с близо 55 лв. повече от съ-

щия период на 2013 г. Разходите обаче са се увеличили със 

138 лв. и за последните три месеца на м.г. са стигнали 2845 

лв. средно на семейство.                                        Вижте повече 

40 % от бежанците у нас са в уязвими групи 

Близо 40 % от хората, търсещи закрила у нас, се самоопреде-

лят като уязвими. Това сочи докладът „Уязвимост и закрила: 

идентификация на уязвими лица сред търсещите закрила в 

Република България" на Фондация „Център за правна помощ - 

Глас в България" и Фондация „Център за подпомагане на хора 

преживели изтезание - АСЕТ". Общо 478 души, търсещи зак-

рила, са интервюирани в периода 1 септември 2014 г. - 16 

декември 2014 г. От тях 189 души смятат, че принадлежат към 

някоя от уязвимите групи. През изминалите две години Бълга-

рия посрещна безпрецедентно голям за страната брой чуж-

денци, търсещи закрила.                                         Вижте повече 
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Четвърти мониторингов доклад за процеса на деинститу-

ционализация на грижата за деца 

Междуведомствената експертна работна група по деинститу-

ционализация прие Четвъртия мониторингов доклад за из-

пълнението на Плана за действие към Националната страте-

гия „Визия за деинституционализацията на децата в Р. Бъл-

гария”. Първото заседание на групата след актуализацията 

на състава й бе ръководено от зам.-министъра на труда и 

социалната политика Лазар Лазаров. Той и председателя на 

ДАЗД г-жа Ева Жечева са съпредседатели на експертната 

работна група, сформирана със заповед на министър-

председателя Бойко Борисов. Докладът отчита изпълнението 

на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България” за 

периода от 01 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г.       Вижте повече 

Дискусия по адаптацията на децата от ДДЛРГ в новите 

услуги 

Подготовката на децата от домовете за деца, лишени от ро-

дителска грижа /ДДЛРГ/ за нов живот и адаптацията им в 

центровете за настаняване от семеен тип обсъдиха на среща 

в гр. Велинград представители на местната власт, регионал-

ните инспекторати по образование, дирекции „Социално под-

помагане“, директори на институции и доставчици на социал-

ни услуги за деца от областите Пловдив, Пазарджик и Кър-

джали. Дискутирани бяха подходи и методи на работа, които 

да осигурят по-добра грижа и интеграция на момчетата и 

момичетата от центровете за настаняване от семеен тип и 

защитените жилища, разкрити в рамките на Операция „Да не 

изоставяме нито дете”.                                          Вижте повече 

Дискусия за внедряване на германския опит в социални-

те предприятия 

Две работни срещи по проект „Социално включване на пра-

вонарушители чрез иновативни модели на социални предп-

риятия” се проведоха през месеците януари и февруари. Сре-

щите се проведоха в Чепеларе и Троян (по една в Южна и 

Северна България), като в тях взеха участие представители на 

НПО и общини, които развиват социални услуги за правонару-

шители или имат действащи социални предприятия. Бяха 

представени опита на Германия, провинция Бранденбург и 

Берлин, в развитието на иновативни модели на социалните 

предприятие за правонарушители, резултатите от проведени-

те Фокус групи в Кърджали, Плевен, Шумен, Исперих, Бургас и 

Благоевград, адаптираните модели на социални предприятия 

за правонарушители и възможностите за внедряването им в 

българската практика.                                              Вижте повече 

Предстои разкриване на Център за приемна грижа и оси-

новяване в Пазарджик 

Една от социалните услуги, които ще бъдат разкрити в област 

Пазарджик след закриването на Домовете за медико-социални 

грижи за деца, е Център за приемна грижа и осиновяване. То-

ва каза Лиляна Стоянова, координатор по проект „ПОСОКА: 

семейство“ за област Пазарджик. Тя поясни, че бъдещият цен-

тър ще защитава правата и интересите на децата като гаран-

тира основното им право – да се развиват в семейна среда. 

„Идеята е да се подкрепи биологичното семейство с цел пре-

венция на изоставяне и бъдеща реинтеграция. Също така цел-

та е да се подмени институционалната грижа за отглеждане и 

възпитание на детето в семейство на близки и роднини, в био-

логичното семейство, а също и в алтернативна форма на гри-

жа – приемно или осиновително семейство.         Вижте повече 

Възрастни хора с увреждания и ученици от Кюстендил 

пресъздадоха седянка 

Възрастни хора с увреждания и ученици от Кюстендил пресъз-

дадоха седянка. Това е третата среща между двете поколе-

ния, на която възрастните хора показаха нагледно уменията си 

в приложното изкуство – плетене, бродерия, дантела и други. 

Инициативата е по идея на преподавателя по изобразително 

изкуство Евгени Серафимов и Виолет Вьорлер. „Двете групи 

са в две крайности – ученици и възрастни хора. По повод 1 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
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март ние правим една импровизирана седянка. Бабите показ-

ват това, което могат да правят с ръцете си – истинските 

приложни произведения на изкуството. За нас е важно поко-

ленията да си общуват. Общите дейности ги скрепяват и те 

намират повод да разговарят.                              Вижте повече 

Обмен на опит в Исландия за качествени социални услу-

ги 

В рамките на дейност 2 „Сравнителен анализ на добрите 

практики за измерване на качеството на живот в социалните 

услуги и ситуацията в България” по проект BG 056/658 

“Заедно за промяна: Застъпничество за по-качествен живот в 

социалните услуги”, в периода 26.01.2015 до 30.01.2015 годи-

на бе проведено работно посещение в гр. Рейкявик, Ислан-

дия. Работната група включваше експерти от ДАЗД, АСП, 

Община Кюстендил и представители на Фондация „Сийдър”, 

които се срещнаха с местните партньори по проекта – Отдел 

за благоденствие на гр. Рейкявик. С тяхно съдействие бяха 

организирани посещения на различни социални услуги, 2 

неправителствени организации, Университета на Исландия и 

Министерство на Благоденствието.                     Вижте повече 

„Мартенска работилница” в ЦСРИ-София 

Заместник-кметът на София Албена Атанасова и част от еки-

па й ще се включат в таз годишното изработване на мартени-

ци – българския символ за настъпването на пролетта, по 

покана на потребителите на Столичен общински дневен цен-

тър за социална интеграция на инвалиди в р-н Слатина. По 

време на трудотерапия, с помощта и на специалисти-

трудотерапевти от Центъра, ползвателите на социалната 

услуга изработват различни предмети и изделия, както и по-

даръци, според съответния празничен повод. Така те разви-

ват трудовите си умения и усъвършенстват и реализират 

различни художествени идеи. Тази година към „Мартенска 

работилница“ се присъединяват и изпълнителите Радо Ми-

хов – участник в „България търси талант“ и Йоанна Драгнева, 

която е и трудотерапевт в Центъра.                    Вижте повече 

 

Предстои маратон в подкрепа на деца и младежи с увреж-

дания 

На 26 април 2015 ще се проведе поредното издание на по-

лумаратон Панчарево, организиран от Спортен клуб Бегач. 

Събитието ще подкрепи каузата на Фондация „Сийдър” да 

осигури реална интеграция в общността на деца и младежи с 

увреждания от къщичките от семеен тип в гр. Кюстендил и гр. 

Казанлък. Събраните средства ще се използват за осигурява-

не на физическа рехабилитация на 1 дете с тежки уврежда-

ния, за една година. Средствата, необходими за осъществява-

не на едночасова ежедневна рехабилитация на 1 дете са за 

един месец са общо 300 лв., а за една година 3600 лв. Може 

да дарите като се регистрирате за състезанието и участвате.  

Вижте повече 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Община Созопол обяви конкурс за Директор на ЦОП 

Община Созопол обявява конкурс за длъжността „директор” 

на Център за обществена подкрепа-Созопол. На основание 

чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 8-Z-199/16.02.2015г. 

на кмета на Община Созопол, обявява конкурс за длъжност-

та „директор” на Център за обществена подкрепа – Созопол. 

Минималните и специфични изисквания за заемане на длъж-

ността са кандидатите да имат висше образование – Бакала-

вър (специалност – социална педагогика, социални дейности, 

психология) и други специалности отговарящи на профила на 

социалната услуга.                                                 Вижте повече 

ЦОП-Карнобат търси възпитател и рехабилитатор/

ерготерапевт 

Община Карнобат обяви процедура за подбор за възпитател 

и рехабилитатор/ерготерапевт в Център за обществена подк-

репа-Карнобат. Подборът ще се проведе в два етапа - по 

документи и събеседване. Документи се приемат до 25 фев-

руари 2015 г. в ЦОП-Карнобат, ул. Алекси Нейчев 14, от 9 до 

16 часа.                                                                   Вижте повече 
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

30 000 лв. си разделиха три НПО в конкурса за най-добър 

бизнес план 

30 000 лв. си разделиха три неправителствени организации в 

конкурса за най-добър бизнес план на НПО, организиран от 

Фондация Български център за нестопанско право (БЦНП), 

Фондация Програмен и аналитичен център за европейско 

право (ПАЦЕП). Конкурсът е финансиран от Фондация УниК-

редит и фондация „Америка за България” и се подкрепя от 

УниКредит Булбанк и yatoto.com. Официалната церемония по 

награждаване на победителите се проведе на 19 февруари в 

Гранд хотел София. Събитието уважиха представители на 

бизнеса, гражданския сектор и медиите. За конкурса канди-

датстваха 18 неправителствени организации, но на финала 

се класираха само 7. Те бяха избрани от жури, в чийто състав 

имаше представители на Фондация „Америка за България", 

УниКредит Булбанк АД, Мусала Софт АД, Микрофонд АД и 

вестник „Капитал“.                                                   Вижте повече 

AVON осигурява безплатни прегледи за рак на гърдата в 

шест града 

В рамките на кампанията на AVON „От любов към живота“ 

стартират безплатни профилактични ехографски прегледи в 

шест града - Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Шумен и 

Пловдив. Кампанията е отворена за дами на възраст между 

30 и 49 години, като с предимство са жени в неравностойно 

положение от следните групи: многодетни майки; дългосроч-

но безработни жени, регистрирани в бюрото по труда; жени от 

малцинствени етнически групи; жени с увреждания. Благода-

рение на последователните усилия на АVON информираност-

та по темата и достъпната профилактика и диагностика на 

рака на гърдата непрестанно нарастват. За 13 години в рам-

ките на кампанията „От любов към живота” са дарени близо 1 

400 000 лв.                                                               Вижте повече 

Овергаз с награда за отговорна компания 

С бронзов знак „Отговорна компания – отговорни служители” 

Фондация „Помощ за благотворителността в България” удос-

тои най-голямата частна газоразпределителна компания 

Овергаз. Дружеството заслужи наградата заради многоброй-

ните си програми за редовно даряване на средства от служи-

телите под формата на различни каузи. Отличието получи г-

жа Мая Виденова, изпълнителен директор на учредената от 

Овергаз Фондация „Млада България”. През 2014-та година 

служителите на Овергаз дариха над 19 хиляди лева. Част от 

тези средства бе предоставена на Дома за сираци на отец 

Иван в Нови хан. С друга част служителите на компанията 

активно подкрепиха кампаниите за хората, пострадали от 

наводненията, а също и дариха средства за учения Теодосий 

Теодосиев и неговата школа по експериментална физика.  

Вижте повече 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Община Шумен обяви обществена поръчка за избор на 

изпълнител за изграждането на Дневен център за възрас-

тни с увреждания в с. Друмево 

Община Шумен обяви обществена поръчка за избор на из-

пълнител за изграждането на Дневен център за възрастни с 

увреждания в с. Друмево, става ясно интернет страницата на 

Агенцията по обществените поръчки. Прогнозната стойност 

на поръчката е 325 607 без ДДС. В обхвата й са включени 

преустройство и реконструкция на част от първи етаж, втори 

етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, прист-

ройка за асансьор. Предвидено е Центърът за социална ре-

хабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания в 

с. Друмево да разполага с кухненски блок, трапезария за хра-

нене, зала за рехабилитация, кабинет за индивидуална рабо-

та и санитарни възли. Ще бъдат изградени и три зали за гру-

пова работа, в които ще бъдат обособени кътове за социални 

контакти.                                                                  Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1669-30-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1676-avon
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1677-2015-02-20-12-30-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1687-2015-02-21-07-43-21
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КУЛТУРА 

Изложба събира пари за площадка за специални деца 

Приключи конкурсът за детска рисунка, кукерска маска и кукла 

кукер „Да прогоним злото, да бъдем по-добри“ на сдружение 

„Усмивка“ Бургас. Той е в партньорство с Областна Управа, 

РИО, Етнографски музей, Дружество на художниците в Бургас. 

Общо 854 рисунки и 230 маски и кукли кукери са участвали в 

него. Експертно жури от представители на Етнографски музей 

и Дружеството на художниците Бургас ще заседава и избере 

24 победители. На 26.02.2015г от 11.00 часа до 14.00 часа в 

сградата на Областна Управа ще се проведе официалното 

награждаване на отличените творби.                     Вижте повече 

Музеят за история на София организира детско ателие за 

изработване на мартенички 

Музеят за история на София организира Ателие "Мартеничка" 

2015 в новата си сграда на пл. „Бански“ № 1 (бившата Цент-

рална минерална баня). То ще протече в четири последова-

телни дни – 26, 27, 28 февруари и 1 март 2015 г. Заниманията 

ще стартират на всеки кръгъл час: 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 ч. 

По време на работата в Ателие "Мартеничка" 2015 участници-

те ще се научат как да изработват собственоръчно разнородни 

модели мартеници. Всички необходими материали ще им бъ-

дат предоставяни в ателието. Цената за обучение и работа за 

всеки участник е 5 лв. в рамките на един учебен час.                                                                            

Вижте повече 

ПРЕДСТОЯЩО 

23 февруари – София, МС, Заседание на Националния съ-

вет за тристранно сътрудничество 

Чавдар, Информационна среща на ОИЦ-София 

Братя Даскалови, Информационна среща "Моето ев-

ропейско гражданство" 

Алфатар, Работна среща за споделяне на добри прак-

тики 

Чирпан, Информационна среща "Моето европейско 

гражданство" 

24 февруари – София, Обучително-дискусионна среща по 

проект на закон за физическите лица и мерките за подкрепа 

Варна, Информационен ден за дейността на общински 

фонд "Култура" 

София, Информационен център на МО, Семинар-

дискусия „Ксенофобията срещу мултикултурализма 

след Шарли Ебдо“  

Перник, „Представяне на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 

Програмен период 2014-2020 г.“ 

Дулово, Работна среща за представяне на добри прак-

тики 

Мъглиж, Информационна среща "Моето европейско 

гражданство" 

Опан, Информационна среща "Моето европейско 

гражданство" 

25 февруари – София, Международен форум Innovation Ex-

plorer Day 

София, Кръгла маса на тема "Интегративни услуги за 

гарантиране на правата на децата, участници в правни 

процедури" 

София, Връчване на Награди за отговорен бизнес 

2014 на БФБЛ 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Мая Казанджиева, Директор “Социални дейности, здравео-

пазване и спорт”, Община Бургас, която на 1 март отбе-

лязва своя рожден ден.  

Малина Славова, Сдружение „Шанс и закрила“, представи-

телство на НАСО за Хасково, която на 3 март отбелязва 

своя рожден ден. 

http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1678-2015-02-21-06-23-43
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1683-2015-02-21-07-12-19
http://bia-bg.com/event/1585/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1
http://bia-bg.com/event/1585/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/23
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http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/23
http://bit.ly/1AevvJL
http://bit.ly/1AevvJL
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/02/24
http://www.cross.bg/inovatzii-thinking-bulgariya-1453611.html#axzz3SMeUSTPr
http://www.cross.bg/inovatzii-thinking-bulgariya-1453611.html#axzz3SMeUSTPr
http://bit.ly/1DDJAD2
http://bit.ly/1DDJAD2
http://bit.ly/1DDJAD2
http://www.bblf.bg/registration.php?event=38
http://www.bblf.bg/registration.php?event=38
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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  

Темата на форума е „Предизвикателства в развитието на 

социалните услуги - интегрирани услуги“. Участие ще взе-

мат представители на областна и общинска администра-

ция, специалисти от социалните услуги в региона и други. 

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.  

12 - 13 март  - Ямбол, Форум "Заедно можем повече" 

17 - 18 март  - София, Обучение "Разработка и управление 

на социални проекти по оперативни програми - ОП „РЧР“ 

за периода 2014 – 2020 и програми, управлявани от Евро-

пейската комисия" 

19 март - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

20 - 21 март - Банско, Обучение „Сексуално образование и 

деца с увреждания“ 

Силистра, Работна среща за споделяне на добри 

практики 

Попово, Информационна среща "Приоритетите на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020" 

Раднево, Гълъбово, Информационна среща "Моето 

европейско гражданство" 

25 – 27 февруари, Варна, Национална среща на общинските 

експерти по образование 

26 февруари – София, Червената къща, Дискусия „Домове 

на ужасите или за насилието зад стените на детските инсти-

туции“ 

Бургас, Награждаване на победителите в конкурс за 

детска рисунка, кукерска маска и кукла кукер  на Сдру-

жение „Усмивка“ 

Пазарджик, Ден на отворените врати ЦСРИ на лица с 

онкологични заболявания 

Ловеч, Информационна среща "Актуални възможнос-

ти за финансиране на проектни идеи по европейски 

програми" 

Етрополе, Информационна среща "Кохезионната по-

литика на ЕС в България" 

Омуртаг, Информационна среща "Приоритетите на 

ОП „Регионално развитие“ 2014-2020" 

Гурково, Информационна среща "Моето европейско 

гражданство" 

27 февруари – София, Дом на Европа, Информационен ден 

по ОП „РЧР“ 2014 - 2020 

Перник,  Представяне на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 

Програмен период 2014-2020 г. 

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://naso.bg/component/icagenda/245-12-13-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
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http://naso.bg/component/icagenda/247-20-21-03-2015?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 кан-

дидатстване) 

АХУ: Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреж-

дания (23 февруари 2015 г.) 

КД3 – Проекти за перспективно сътрудничество, Програма Ера-

зъм+ (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 фев-

руари 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 граж-

даните“ 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.) 

Еразъм+, сектор „Професионално образование и обучение“ (4 

март 2015 г.) 

Еразъм+, сектор „Образование за възрастни" (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.) 

Конкурс по Програма „Младежка банка“ (10 март 2015 г.) 

АХУ: Осигуряване на достъпна архитектурна среда на култур-

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

Община Варна, Фонд "Култура" (16 март 2015 г.) 

КД3 – Инициативи за иновативна политика, Програма Еразъм+ 

(20 март 2015 г.) 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 

2015 (15 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

ДОКУМЕНТИ и ПРОМЕНИ 

Проект на Закон за доброволчеството 

Национален план за действие по заетостта за 2015 г. 

Програма на правителството за стабилно развитие на Репуб-

лика България за периода 2014-2018 г. 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. 

24 март  - Велико Търново, Семинар „Социалното предп-

риемачество – възможности за промяна на нагласите, 

законодателството и реалностите" 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални ус-

луги 
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