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В изпълнение на своите цели за мо-
тивиране, стимулиране и популя-
ризиране развитието на социално 
отговорни политики и дейности в 
България, Националният алианс за 
социална отговорност възприе да 
бъде продължител на традицията на 
своите учредители за присъждане на 
национални награди.

От 2010 година НАСО връчва свои-
те традиционни годишни награди 
за принос в социалното развитие на 
България в различни категории, като 
носители са активно работещи общи-
ни, корпорации, неправителствени 
организации, социални услуги, рабо-
тодатели, университети и др.

Наградите се присъждат и връчват за 
принос за подобряване качеството на 
живот на хората, за европейското и 
социалното развитие на България.

По повод 10-годишния юбилей на 
НАСО, подчертавайки значимостта 
на учредители, членове и партньори, 
УС разшири кръга на носителите на 
награди и увеличи значително техния 
брой. Основните категории, в които 
бяха присъдени и връчени награди-
те са Общини, Корпорации, Непра-
вителствени организации, Социални 
услуги, Работодатели, Университети 
и Индивидуални награди, като по по-
вод юбилея към традиционните ка-
тегории бяха включени и награди за 
държавни институции.

Съгласно решението на Управител-
ния съвет на НАСО юбилейните на-
гради са учредени и се връчват за 
активни социални политики и цялос-
тен принос в социалното развитие на 
България за 10-годишния период от 
дейността и партньорството на Али-
анса.

георги георгиев,  
председател на НАСО: 

10 години, посветени на 
каузата за по-добър живот 
Първите 10 години от работата на 
НАСО бяха период на висока отдаде-
ност, ангажираност, динамичност, на-
товареност, съпричастност, увереност 
и доверие, осигурили европейска и 
национална подкрепа и партньорство с 
реален ефект в сферата на социалните 
политики и услуги.
Националните награди, наследени като 
механизъм и инструмент от учредите-
лите, и връчвани ежегодно в различни 
категории, създаваха мощен ресурс и 
стимул за зареждане, мотивиране и 
реален принос за активно участие и 
конкретни резултати в развитието на 
социалната отговорност на над 2000 
структури и партньори.
През 2019 г. по повод честването на 10-
ата годишнина на НАСО Управителни-
ят съвет прие специална програма за 
отбелязване на юбилея, осигурила нов 
връх в активността, съдържателността 
и ефективността на работата на органи-
зацията. Многобройните срещи и съ-
бития, в т. ч. шест национални форума 
и един международен, осигуриха дело-
ва работа на високо ниво в условията на 
празничност и зареждане. Важна част 
от програмата и събитията беше връч-
ването на учредените от Управителния 
съвет юбилейни национални награди 
„10 години партньорство за социална 
отговорност“. Броят на наградите и на-
градените беше много голям, защото 
заслужилите бяха още повече. Всички 
национални събития включваха в про-
грамата си връчване на юбилейните 
национални награди, а кулминацията 
се състоя на специална церемония по 
време на галавечерята на международ-
ния форум.
В това издание ви представяме всички 
носители на юбилейни награди.
Благодарности и поздравления за на-
градените!
Благодарности и поздравления за всич-
ки техни колеги, всички работещи в 
социалния сектор и всички, свързани с 
каузата на НАСО!
На добър час с още повече награди и 
още по-достойни носители през след-
ващите 10 години!
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Автор на статуетката, създадена специално за юбилея на НАСО, е скулпторът 
Стойчо Никифоров. През 1984 г. той завършва специалност „Скулптура“ в НХА 
(София) при проф. Бойков. Стойчо Никифоров участва в множество 
национални и самостоятелни изложби, както и в изложби в 
Швеция, Германия, Франция, САЩ.
Неговото творчество е международно признато и много 
от скулптурите му са високоценени експонати в частни 
колекции във Великобритания, Швеция, Австрия, 
Германия, Швейцария, Франция, Унгария, Полша, САЩ, 
Тайван и Канада. 
Някои от скулптурите на Стойчо Никифоров са част 
от експозициите на Националната художествена 
галерия, Софийската градска художествена галерия и 
Градската художествена галерия – Варна.
Стойчо Никифоров живее и работи във Варна, но е 
представен и в Лондон (Великобритания), Бостън (САЩ) и 
Торонто (Канада).

www.snikiforov.com
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НЕпРАвИтЕЛствЕНИ ОРГАНИзАЦИИ
Фондация „сийдър“

български център за нестопанско право
Фондация „за нашите деца“

Фондация „светът на мария“
асоциация „да съхраним жената“
снц „Шанс за хора с увреждания“

Фондация „карин дом“
снц „еквилибриум“

сдружение „социален център бургас“
сдружение „Хобисклуб“

Фондация „подкрепа за реализация“
сдружение „дете и пространство“

сдружение „sos детски селища българия“

комплекс за социални услуги – павликени
Фондация „международна социална служба – 

българия“
Фондация „национален алианс за работа  

с доброволци“
сдружение за подкрепа на лица  
с умствени затруднения – варна

Фондация  
„Фонд за превенция на престъпността – Ига“

сдружение  
„търговищко дружество за психично здраве“

програма sos детско селище  
велико търново – габрово – трявна към сдружение 

„sos детски селища българия“
комплекс за здравно-социални грижи – търговище

люк зелдерло – генерален секретар на EASPD
джим кроу – президент на EASPD
томислав дончев – заместник министър-
председател – председател на Националния съвет за 
хората с увреждания
кирил ананиев – министър на здравеопазването – 
зам.-председател на Националния съвет за хората с 
увреждания
веска събева – зам.-председател на Националния 
съвет за хората с увреждания
д-р надежда Харизанова – секретар на Националния 
съвет за хората с увреждания
бисер петков – министър на труда и социалната 
политика
зорница русинова – зам.-министър на труда и 
социалната политика
султанка петрова – зам.-министър на труда и 
социалната политика
лазар лазаров – зам.-министър на труда и 
социалната политика
петър начев – директор на дирекция „Жизнено 
равнище, демографска политика и социални 
инвестиции“, МТСП
елеонора пачеджиева – директор на дирекция 
„Политика за хората с увреждания, равни 
възможности и социални помощи“, МТСП
елена кременлиева – директор на дирекция 
„Социално включване“, МТСП
елка димитрова – директор на дирекция „Политика 
на пазара на труда и трудова мобилност“, МТСП
гълъб донев – секретар по социални политики 
и здравеопазване на Президента на Република 
България
Хасан адемов – председател на Комисията по 
труда, социалната и демографската политика на 
Четиридесет и четвъртото Народно събрание на 
Република България
светлана ангелова – зам.-председател на Комисията 
по труда, социалната и демографската политика на 
Четиридесет и четвъртото Народно събрание на 
Република България
деница сачева – зам.-министър на образованието и 
науката
лиляна арсова – директор на дирекция 
„Туристическа политика”, Министерство на туризма
румяна петкова – изпълнителен директор на 
Агенцията за социално подпомагане
виктория тахова – заместник изпълнителен 
директор на АСП

мая василева – заместник изпълнителен директор 
на АСП
николина Иванова – началник на отдел „Социални 
услуги за пълнолетни лица“ към ГДСП, АСП
д-р елеонора лилова – председател на Държавната 
агенция за закрила на детето
мариела личева – зам.-председател на Държавната 
агенция за закрила на детето
Ивайло Иванов – управител на Националния 
осигурителен институт
драгомир николов – изпълнителен директор на 
Агенцията по заетостта
татяна пашинова – заместник изпълнителен 
директор на Агенцията по заетостта
Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
албена атанасова – зам.-кмет на Столична община
минка Йовчева – директор на дирекция „Социални 
дейности“, Столична община
стоян пасев – областен управител, Областна 
администрация – Варна
Иван портних – кмет на Община Варна
коста базитов – зам.-кмет на Община Варна
д-р лидия маринова – зам.-председател на 
Общински съвет – Варна
д-р здравко марков (посмъртно) – бивш директор 
на дирекция „Социални дейности и жилищна 
политика”, Община Варна
таня василева – директор на дирекция „Социални 
дейности“, Община Варна
веселина стоилова – омбудсман на хората с 
увреждания във Варна
димитричка кънчева – директор на РДСП – Варна
адриана григорова – директор на дирекция 
„Социално подпомагане“ – Варна
божидар михайлов – директор на дирекция 
„Регионална служба по заетостта“ – Варна
георги титюков – зам.-кмет на Община Пловдив
димитър николов – кмет на Община Бургас
д-р лорис мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, 
социални дейности, спорт“, Община Бургас
мая казанджиева – директор на дирекция 
„Социални дейности, здравеопазване и спорт“, 
Община Бургас
д-р валентин василев – кмет на Община Разград
ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград
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росица димитрова – директор на дирекция 
„Социални дейности и здравеопазване“, Община 
Велико Търново
катя петрова – директор на дирекция „Здравни и 
социални дейности“, Община Русе
димитрия церова – директор на БМ „Общински 
социални дейности и услуги“, Община Пазарджик
д-р емилия баева – зам.-кмет „Хуманитарни 
дейности“, Община Добрич
силвия георгиева – изпълнителен директор на 
Националното сдружение на общините в Република 
България
гинка чавдарова – бивш изпълнителен директор на 
НСОРБ
даниела ушатова – ръководител екип, НСОРБ
георги георгиев – председател на УС на НАСО
веселина ботева – член на УС на НАСО
надежда Юлзари – член на УС на НАСО
светла григорова – член на УС на НАСО
георги Филипов – учредител на НАСО
светослава маринова – учредител на НАСО
маринела ангелова – учредител на НАСО
пламена господинова – екип НАСО
жанета георгиева – екип НАСО
анелия атанасова – екип НАСО
теодора тодорова – екип НАСО
атанаска бонева – екип НАСО
златка Иванова – екип НАСО
Илина чолакова – екип НАСО
Ивелин георгиев – председател на НАСОР
добромир николов – екип НАСО
павлинка николова – екип НАСО
павлин танев – екип НАСО
Иван георгиев – екип НАСО
веселина любомирова – екип НАСО
петя маркова – екип НАСО
калинка павлова – екип НАСО
силвета папазян – екип НАСО
борислава гицова – екип НАСО
желязко айрянов – експерт НАСО
радостина пирева – експерт НАСО

недка петрова – представителство на НАСО за 
Пловдив
росен аврамов – представителство на НАСО за 
Разград
райна зайкова – представителство на НАСО за 
Банско
елена стойчева – представителство на НАСО за 
Благоевград
мария атанасова – представителство на НАСО за 
Бургас
маргарита сариева – представителство на НАСО за 
Велико Търново
емилия Йосифов – представителство на НАСО за 
Видин
галя цветанова – представителство на НАСО за 
Враца
албена донева – представителство на НАСО за 
Добрич
нермин мехмед – представителство на НАСО за 
Кърджали
мая мицова – представителство на НАСО за 
Кюстендил
весела цанкова – представителство на НАСО за 
Ловеч
калинка миронова – представителство на НАСО за 
Монтана
елена деребеева – представителство на НАСО за 
Несебър
валентина гешева – представителство на НАСО за 
Пазарджик
валентина ангелова – представителство на НАСО 
за Перник
албена димитрова – представителство на НАСО за 
Плевен
елеонора петрова – представителство на НАСО за 
Русе
красимира георгиева – представителство на НАСО 
за Силистра
камелия грозева – представителство на НАСО за 
Сливен
анастасия василева – представителство на НАСО 
за Стара Загора
росица василева – представителство на НАСО за 
Шумен
златка караджова – представителство на НАСО за 
Хасково
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ЧЕстИтО НА всИЧКИ НАГРАДЕНИ! УспЕШНО втОРО ДЕсЕтИЛЕтИЕ НА 
всИЧКИ ЧЛЕНОвЕ И пАРтНьОРИ НА НАсО!

ИНДИвИДУАЛНИ НАГРАДИ


