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КАЛЕНДАР 

5 януари - Зимен Кръстовден (Попова Коледа) 

6 януари - Йордановден - Свето Богоявление 

Водоосвещаване на българските бойни зна-

мена и светини 

7 януари - Ивановден - Свети Йоан Кръстител 

8 януари - Ден на родилната помощ (Бабинден) 
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НАСО стана член на Националния съвет за закрила 

на детето към ДАЗД 

От 1 януари 2016 г. Национален алианс за социална от-

говорност (НАСО) е редовен член от квотата на юриди-

ческите лица с нестопанска цел на Националния съвет 

за закрила на детето (НСЗД) към Държавната агенция за 

закрила на детето (ДАЗД). НАСО беше избран чрез гла-

суване, проведено в периода 4 - 17 декември 2015 г. по 

одобрена изборна листа. Мандатът на юридическите 

лица с нестопанска цел в състава на НСЗД е две години 

– от 01.01.2016 г. до 01.01.2018 г. Националният съвет за 

закрила на детето е орган към ДАЗД с консултативни и 

координационни функции.                             Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

НОВИНИ ОТ НАСО 

 Влизат в сила промените за пенсиониране 

 Минималната работна заплата е 420 лв. oт 1 

януари 2016 г. 

 2016 г. - с нови срокове за месечните помощи 

за деца 

 От 6 януари 2016 г. започва раздаването на 

храни за най-нуждаещите се лица 

 България ще си сътрудничи с ЕИБ за управле-

нието на европейските структурни и инвести-

ционни фондове 

 За ратификация е предложено Учредителното 

споразумение за създаване на Спешния дове-

рителен фонд на ЕС 

ОЧАКВАЙТЕ! 

Международна конференция  

Правоспособност и достъп до  

правосъдие на хора  

с интелектуални затруднения  

Прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КООНПХУ 

Национален форум на доставчиците 

на социални услуги 

10 и 11 март, Парк хотел Витоша, гр. София 

 
Честита и успешна 2016 г. 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Променят се националните счетоводни стан-

дарти за МСП 

 Министерски съвет прие Тригодишен план за 

изпълнение на Националната програма за раз-

витие „България 2020” 

 Правителството прие Пътна карта за изпълне-

ние на Стратегията за развитие на държавната 

администрация 

 Централно координационно звено към МС уп-

равлява средствата от ЕС 

 Прието е постановлението за изпълнение на 

държавния бюджет за 2016 г. 

 Централният орган за обществени поръчки - с 

разширен обхват на дейност 

 МС одобри Плана за 2016 г. за изпълнение на 

Актуализираната национална стратегия за де-

мографско развитие 

 Над 3300 непълнолетни майки получиха вауче-

ри за помощи в натура 

 1,6 млрд. лв. повече събрани данъци през 

2015 г. 

 57% от българите даряват пари благотвори-

телно по Коледа 

 Галъп: Едва малко над 1/3 от българите се 

чувстват щастливи 

 Вицепремиерът И.Калфин: Работи се по меха-

низъм за определяне на минимална заплата 

по браншове 

 Стотици възрастни с увреждания чакат наста-

няване в дом в Стара Загора 

 ПРСП 2007-2013 приключва с 93% усвоен бю-

джет 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 ДСП приемат заявления за безплатни винетки 

 ДАЗД се включи в проект за изграждане на 

Европейска мрежа на услуги и професиона-

листи в подкрепа на деца, преживели насилие 

 АСП включи неправителствени организации в 

планирането и контрола на проекта „Приеми 

ме 2015“ 

 Проект в София осигурява безплатни услуги 

за рехабилитация на деца с увреждания 

 Варна: Около 6 млн. за местно финансиране 

на социални услуги през 2016 г. 

 Бургас продължава да развива разнообразие-

то от социални услуги и техния капацитет 

 Център за работа с деца на улицата стартира 

работа в Котел 

 Обществена трапезария отвори врати в Разг-

рад от 1 януари 

 Нов проект за социални услуги от община Вра-

ца 

 Сдружение „Социален център”- Бургас започ-

ва работа по два нови проекти 

 Нов проект на Община Плевен усъвършенства 

приемната грижа 

 5800 са обучените по проект на АСП за разви-

тие на социални услуги 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Ентусиасти в София „украсиха“ дървета с яке-

та за бездомните 

 Литекс зарадва деца в неравностойно положе-

ние, национал стана Дядо Коледа 

 Близо 1.8 млн. лв. събра "Българската коле-

да"  

 Център за конна терапия за деца с увреждания 

търси подкрепа от бизнеса 

 Луксофт България подкрепи деца с епилепсия 

ИНТЕРВЮ 

 Ивайло Калфин: От началото на годината ще 

започнем да се занимаваме с инвалидните 

пенсии 
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ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Държавата увеличава финансирането за му-

зеи, галерии и библиотеки 

 Малчугани от Г. Оряховица организираха бла-

готворителен концерт 

НАСО    

Nasoki.bg 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на План за изпълнение за 2016-2017 г. 

на Стратегията за намаляване дела на преж-

девременно напусналите образователната 

система (2013-2020) 

 ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 

119 за приемане на национални правила за 

допустимост на разходите по оперативните 

програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, 

КФЕС и от ЕФМДР за финансовата рамка 2014 

– 2020 г. 

 Решение на Министерския съвет за приемане 

на План с краткосрочни и средносрочни мерки 

за преодоляване на демографската криза 

Бр. 1 

 Мтел и „Очи на четири лапи“ популяризираха 

ролята на кучетата водачи с вечеря на тъмно 

EASPD и НАСО, в качеството си на представител 

на EASPD за България, Ви канят да участвате в 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работата 

на доставчиците на социални услуги за хора с увреж-

дания в цяла Европа. Темата на този конкурс е кон-

цептуална и абстрактна. От снимките се очаква да 

представят ролята в обществото на организациите, 

които подкрепят хората с увреждания, както и да 

отговарят на въпроса: "Как бихте показали с една 

снимка работата на специалиста, които подкрепя 

хора с увреждания и/или техните семейства?"  

 

Срок: до 27 март 2016 г. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

14 януари - София, Национална приемна „Социални ус-

луги“ и регионална среща на социалните услуги – Со-

фия-град 

Eжемесечните срещи между експерти от АСП и специа-

листите от социалните услуги, които дават възможност 

за изключително полезна обмяна на въпроси и казуси от 

практиката от една страна и търсене на възможности 

за методическа подкрепа от друга, продължават да се 

организират от НАСО и АСП и през 2016 г. Можете да 

изпращате Вашите писмени въпроси, казуси и проблеми, 

които срещате в практиката си към експертите на Аген-

ция за социално подпомагане на адрес sofia@naso.bg до 7 

януари 2015 г.  

21 януари - Пловдив, Национална среща на Звено 

„Майка и бебе“ 

Представителството на НАСО в Пловдив - КСУДС-

Пловдив ще домакинства на среща на екипите на социал-

ната услуга Звено „Майка и бебе“ от цялата страна с цел 

обмен на добри практики и пътища за справяне с предиз-

викателствата при предоставянето на услугата, както 

и извеждане на предложения за нормативни промени с цел 

повишаване качеството на самата услуга. 

21 януари - Пловдив, Работна среща „Ролята на специа-

листите в социалните услуги за деца" 

КСУДС-Пловдив организира работна среща на специалис-

тите от социалните услуги за деца в Област Пловдив за 

обсъждане и формулиране на предложения, които да бъ-

дат включени в проекта на Закон за социалните услуги. 

26 януари - Велико Търново, Обмен на опит на Центрове 

за социална рехабилитация и интеграция 

Представителството на НАСО във Велико Търново орга-

низира обмен на опит и добри практики за екипите на ус-

лугите „ЦСРИ“ от Област Велико Търново. В рамките на 

срещата отделните участници ще имат възможност да 

споделят казуси от практиката и да обсъдят начините 

за тяхното най-ефективно решаване.     
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатст-

ване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен срок, 

временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатс-

тване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

 Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

 Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи 

в професионална подготовка, програма Еразъм+ (15 

януари 2016 г.) 

 Проект „Красива България” 2016 на МТСП (18 януари 

2015 г.) 

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за трансг-

ранично сътрудничество България-Македония (25 яну-

ари 2015 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

младежи и младежки работници (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонал и обучаеми в областта на ПОО (2 февруари 

2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

учители и друг училищен персонал (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонала в сферата на образованието на възрастни 

(2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образо-

вание между Програмни държави (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образо-

вание между Програмни и Партниращи държави (2 

февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 3, Проекти за „Структурен 

диалог – срещи между млади хора и отговорните за 

младежката политика” (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 2, Проекти за Стратегически 

партньорства за обмен на добри практики в областта 

на младежта (2 февруари 2016 г.) 

 Втора покана по програма за трансгранично сътруд-

ничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ (15 март 2016 г.) 

 Първа покана по Програма Интеррег за трансгранич-

но сътрудничество България-Турция 2014-2020 (16 

март 2016 г.) 

 Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 

2016 г.) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получи-

ли международна закрила“ (29 април 2016 г.) 

 Програма "Мария Кюри ASSISTID" 2016 г. (30 юни 

2016 г.) 
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