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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 

НОВИНИ ОТ НАСО 

НАСО участва в IV Европейски форум за социално пред-

приемачество 

От 26 до 29 март 2015 г. в Пловдив се проведе IV Европейски 

форум за социално предприемачество. Събитието се органи-

зира от в рамките на Програмата за конкурентоспособност на 

малките и средни предприятия (COSME). В рамките на Фору-

ма се провеждат международно изложение на предприятия и 

кооперации от социалната икономика, европейска конферен-

ция на тема „Социално предприемачество за растеж и работ-

ни места“, както и кръгли маси по актуални въпроси за соци-

алната икономика. Изложението беше открито от вицепреми-

ера и министър на труда и социалната политика Ивайло Кал-

фин. Той подчерта, че България вече е разработила различ-

ни стратегически документи за насърчаване на социалното 
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предприемачество. Приоритетни политики в тази сфера са 

по-добрата разпознаваемост на социалните предприятия, 

информационното и правно регулиране на този вид стопан-

ска дейност и увеличаване на възможностите и достъпа до 

финансиране.                                                       Вижте повече 

Семинар „Социалното предприемачество – възможнос-

ти за развитие и промяна" 

На 24 март 2015 г. във Великотърновския университет 

„Св.св. Кирил и Методий“ се проведе семинар на тема 

„Социалното предприемачество – възможности за развитие 

и промяна“, организиран от представителството на Нацио-

нален алианс за социална отговорност (НАСО) за гр. Вели-

ко Търново - ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 

18 години и НАСО. На срещата участваха студенти от ВТУ 

от специалностите "Социално предприемачество", 

„Социални дейности“ и „Психология“, доставчици на социал-

ни услуги и членове на НАСО от Велико Търново, Разград и 

Плевен. В рамките на презентационната част бяха предста-

вени възможностите у нас за социално предприемачество и 

добри практики за реализация на социално-отговорни ини-

циативи.                                                                Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Николай Николов бе назначен за заместник-министър 

на труда и социалната политика 

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов за 

заместник-министър на труда и социалната политика е наз-

начен Николай Николов. До момента той беше съветник на 

министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 

Николай Николов е роден на 25 януари 1951 г. Той е магис-

тър по икономика от Руската икономическа академия “Г.В. 

Плеханов” в Москва. Защитил е докторантура в Университе-

та за национално и световно стопанство. Има следдиплом-

ни квалификации в Обединения виенски институт, в Харвар-

дския институт за международно развитие, в Джорджтаунс-

кия университет във Вашингтон, в Администрацията по со-

циално осигуряване на САЩ в Балтимор, в Американската 

агенция за международно развитие и други. Николай Нико-

лов е хоноруван преподавател в Училището по мениджмънт 

към Нов български университет и The Open University, Анг-

лия, и Университета за национално и световно стопанство.  

Вижте повече 

Създава се Национален икономически съвет 

Правителството създава Национален икономически съвет 

като консултативен орган към Министерския съвет при оп-

ределяне и провеждане на икономическата политика. Съве-

тът ще анализира и предлага мерки за подкрепа на инова-

ционни и инвестиционни дейности с цел повишаване конку-

рентоспособността на икономиката. Неговите членове ще 

изготвят препоръки и ще консултират правителството по 

проблемите на общото икономическо развитие на страната, 

ще разработват и предлагат икономически и правни регула-

тори за насърчаване на инвестиционната дейност, ще орга-

низират, анализират и контролират взаимодействието меж-

ду органите на изпълнителната власт, други държавни орга-

ни и представителите на бизнеса.                      Вижте повече 

Нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. в сферата на социалното включване 

Нови операции по Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г. в сферата на соци-

алното включване представи на 26 март 2015 г. в Пловдив 

заместник-министърът на труда и социалната политика Зор-

ница Русинова. Операция „Нови алтернативи“ с бюджет от 

65 млн. лв. цели намаляване на риска от зависимост от инс-

титуционален тип грижи и подобряване качеството на живот 

на възрастни болни хора и хора с увреждания. Бенефици-

ент е Агенция за социално подпомагане. Чрез операция 

„Независим живот“ ще се подобри качеството на живот и 
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достъпът до услуги за социално включване за хора с увреж-

дания и хора над 65 г., които не могат да се самообслужват.  

Вижте повече 

МТСП проучва международния опит в работата на ТЕЛК 

Във връзка с предприетите мерки за промени в пенсионната 

система в системата на трудово-експертните лекарски коми-

сии (ТЕЛК), министърът на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин направи видеоконферентна консултация с 

цел запознаване с опита на Германия в тази сфера. Българ-

ски медици в Германия, между които и д-р Петя Гьорева, 

председател на Асоциацията по трудова медицина и българ-

ски специализант по трудова медицина в Берлин, представи-

ха на министъра в детайли немската система за трудоустро-

яване. Изтъкнати бяха разлики между съществуващите в 

двете страни системи за определяне на степен на нетрудос-

пособност, които са концептуални и се базират на принципа 

на оценката на трудоспособността. Немският модел допуска 

два вида нетрудоспособност.                               Вижте повече 

Годишният доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана 

за действие за осигуряване на равни възможности за 

хората с увреждания бе одобрен 

Правителството одобри годишния доклад за 2014 г. за из-

пълнението на Плана за действие за осигуряване на равни 

възможности за хората с увреждания. В документа са отра-

зени дейностите, осъществени през миналата година от от-

говорните за изпълнението на Плана институции, имащи 

отношение към проблемите на хората с увреждания в Бълга-

рия. Основните усилия са били насочени към успешното реа-

лизиране на процеса на деинституционализация на грижата 

за деца и предоставянето на услуги в общността и семейна 

среда, включително и за деца с увреждания, както и за по-

добряване качеството на предоставяните социални услуги за 

възрастни хора с увреждания.                             Вижте повече 

Държавни структури се свързват в интегрирана инфор-

мационна система 

От месец ноември 2015 г. ще започне да функционира Ин-

тегрирана информационна система на държавната админист-

рация (ИИСДА). Тя е разработена по проект на Министерския 

съвет ,  финансиран от  Оперативна програма 

„Административен капацитет". Информационната система ще 

осигури единен източник на информация за администрацията, 

услугите и режимите, както и цялостен справочен инструмен-

тариум за функционирането на централните и териториалните 

органи на изпълнителната власт. С внедряването на новата 

интегрирана система се постига еднократно въвеждане и мно-

гократно използване на данните. Гражданите ще бъдат значи-

телно улеснени, когато получават услуги от администрацията, 

а самата администрация ще бъде значително облекчена както 

от гледна точка на използваните административни ресурси, 

така и в комуникацията между различните структури.  

Вижте повече 

Закон гарантира защита от дискриминация при промяна на 

пола 

Изменения и допълнения в Закона за защита от дискримина-

ция, които да гарантират защитата от дискриминация, в слу-

чай на промяна на пола, прие НС. Чрез промените се въвеж-

дат изискванията на Директивата на Европейския парламент и 

на Съвета за прилагането на принципа на равните възможнос-

ти и равното третиране на мъжете и жените в областта на зае-

тостта и професиите (преработена), за гарантиране на защи-

тата срещу дискриминация, в случаите на промяна на пола и 

за прехвърляне на тежестта на доказване, в случаите на диск-

риминация. Приета е също и нова редакция на чл. 9 от Закона 

за защита от дискриминация, с която се постигна съответствие 

с разпоредбите в Директива 2006/54/ЕО и други антидискри-

минационни директиви на ЕС.                                Вижте повече 

Мерки по схемата "Училищен плод" ще се финансират със 

средства от ЕС 

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и 

реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и 

зеленчуци в учебните заведения „Училищен плод”. Схемата 

„Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г., 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1827-2014-2022
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като броят на участващите в нея нараства всяка учебна годи-

на. Основен елемент в схемата е прилагането на съпътства-

щи мерки в учебните заведения. Те са насочени към придо-

биване на знания относно производството на плодове и зе-

ленчуци, техните хранителни качества, значението на консу-

мирането на пресни плодове и зеленчуци за човешкото здра-

ве, както и за принципите на здравословното хранене. За-

дължително е всички участващи учебни заведения да прила-

гат поне една съпътстваща мярка.                       Вижте повече 

Стартира проект за още по-добра функционалност на 

АСП 

В София се състоя откриващата конференция по проект 

„Агенцията за социално подпомагане - добре функционира-

ща администрация". Проектът е финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет", съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Екипът 

на проекта, ръководен от директора на дирекция „Човешки 

ресурси" в АСП Цветан Васев, представи целта на проекта - 

да се подобри работата на администрацията на Агенцията 

като организация, функционалност, ефективност и ефикас-

ност и да се повиши компетентността на служителите. Базо-

ва специфична цел е да се постигне яснота относно актуал-

ното състояние на ефективността на процесите в админист-

рацията на АСП чрез извършване на подробен функциона-

лен анализ.                                                             Вижте повече 

За лечението на онкозаболяванията и инфаркти няма да 

се плаща 

Хората с онкологични заболявания и с инфаркти няма да 

бъдат в листа на чакащи, след влизане в сила на промените 

в закона за здравно осигуряване, тъй като ще попаднат в 

основния здравен пакет. Това каза министърът на здравео-

пазването Петър Москов на първото заседание на новия 

здравен консултативен орган "Партньорство за здраве" към 

Министерския съвет, предаде БНР. Болниците ще бъдат сан-

кционирани, ако поискат пари от пациенти, приети със забо-

лявания по основния здравен пакет. "Партньорство за здра-

ве" е създаден като орган за сътрудничество при разработва-

не и провеждане на политики в областта на здравеопазване-

то и като структура, съдействаща за подобряване на достъпа 

до своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги. 

На 26 март 2015 г. се проведе първото му заседание.   

Вижте повече 

Евросъдът допуска изключване на имигранти от социал-

ни помощи 

Гражданите на ЕС, преместили се в чужда държава от съюза, 

за да търсят работа, могат да бъдат изключени от достъп до 

определени социални обезщетения. Когато съответните 

граждани вече са работили в приемащата държава, посоче-

ните обезщетения не могат да им бъдат отказани автоматич-

но, без отделна преценка, се отбелязва в заключение на Съ-

да на ЕС, съобщи БТА. Държавите могат да откажат достъп 

до социално подпомагане на граждани на ЕС, които присти-

гат на тяхна територия, без намерение да търсят работа. 

Според съда социалните обезщетения целят осигуряването 

на средства за издръжка, необходими за водене на достоен 

живот, а не да улеснят достъпа до трудовия пазар.  

Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

ЕП: Мерките за строги икономии водят до негативи за 

европейските граждани 

Мерките за строги икономии, възприети от няколко европейс-

ки правителства с цел намаляване на разходите и дълговете, 

нанасят сериозни негативни последствия върху гражданите 

на Европейския съюз (ЕС), включително върху достъпа им до 

образование и здравеопазване. Това показва проучване, 

озаглавено "Въздействието на кризата върху основните пра-

ва в държавите членки на ЕС", и публикувано от Европейския 

парламент днес. Според анализа мерките засягат най-вече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1821-2015-03-26-11-56-44
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1818-2015-03-26-11-24-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1828-2015-03-27-06-18-50
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1851-2015-03-28-11-45-29


Бр. 13(4)/30.03.2015 г. 

най-бедните и най-уязвимите слоеве на обществото, предава 

WBP Online. Ситуацията е най-драматична в Гърция, но проб-

лемите с основните права са напреднали и в други страни 

членки на ЕС. Проучването показва значително намаляване 

на някои права в седем страни: Белгия, Кипър, Гърция, Ир-

ландия, Италия, Португалия и Испания.              Вижте повече 

Безработните нямат финансов стимул да се върнат на 

работа 

Ако един безработен все пак успее да си намери работа, той 

получава средно само с 18% повече, отколкото ако остане на 

социални помощи. Това е само една от причините за мизери-

ята, в която затъват все повече българи, отбелязва Георги 

Папакочев в анализ за "Дойче веле". Български изследовате-

ли въведоха ново определение за мизерията, в която живеят 

все повече българи - "дълбока бедност". В последното си 

проучване икономисти от Института за пазарна икономика 

(ИПИ) установиха, че от този вид бедност, при която хората 

живеят с под 40 на сто от средния доход, са застрашени бли-

зо 700 хиляди българи, сред които 200 хиляди деца и 300 

хиляди безработни и икономически неактивни граждани. Това 

означава, че всеки десети българин е застрашен да изпадне 

в дълбока бедност. Авторите на изследването са установили 

също, че ако един безработен все пак си намери работа, той 

получава средно само с 18 на сто по-висок доход, отколкото 

ако остане на социални помощи.                          Вижте повече 

Над 532 000 ученици участват в програми за професио-

нално ориентиране и кариерно развитие 

Над 532 000 ученици участват в програми за професионално 

ориентиране и кариерно развитие, реализирани по Оператив-

на програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Тези 

резултати превръщат схемата в една от май-мащабните от-

към участници, подчерта заместник-министърът на труда и 

социалната политика Зорница Русинова. На 26 март 2015 г. 

тя участва в Деня на отворените врати, организиран от Цен-

търа за кариерно ориентиране към Регионалния инспекторат 

по образованието в Стара Загора. „За реализирането на поли-

тиките на пазара на труда за нас е важно партньорството 

между системата на средното образование, държавната и 

местна власт, социалните партньори и неправителствения 

сектор“, каза заместник-министър Русинова.       Вижте повече 

Подобряване на ефективността и експертизата на работ-

ната група по деинституционализация на деца 

„Нито едно дете не бива да бъде извеждано от едно място и 

настанявано на друго самоцелно. Безспорно е значението на 

процеса по деинституционализация на децата, но по начина, 

по който се случва в момента има пропуски, които разчитам, 

че заедно ще изчистим и така ще подобрим ефикасността му“, 

отбеляза по време на среща с представители на неправител-

ствената коалиция „Детство 2025“ на 27 март 2015 г. министъ-

рът на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той оце-

ни високо изразената от тях готовност за още по-активно 

включване на неправителствения сектор в процеса по извеж-

дане на децата от институциите. Министърът подчерта необ-

ходимостта от подобряване на ефективността и експертизата 

в работната група по деинституционализация на деца, в която 

членуват представители на държавната, местната власт и 

неправителствения сектор.                                    Вижте повече 

По 22 сирачета умират в домовете всяка година 

Средно по 22 деца умират всяка година в домовете за сираци. 

По данни на Българския Хелзинкски комитет (БХК) за периода 

2010 г. – 2014 г. в институциите са регистрирани 111 смъртни 

случая. В анализ за правата на човека за 2014 г. от БХК отчи-

тат, че в някои от домове за деца до 3-годишна възраст пер-

соналът не е полагал достатъчни грижи. „С лежащите деца не 

се провежда дихателна рехабилитация, което е доказано 

средство за профилактика на хипостатична бронхопневмония. 

А именно това заболяване е най-честата причина за смърт на 

децата от домовете”, се казва в доклада на БХК. Данни на 

здравното министерство показват, че през миналата година 

всяко второ изоставено бебе е било с увреждания.  
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

нещо, което досега се случваше само в Страсбург, съобщиха 

от фондация “Св. Николай Чудотворец”. Решението е на ма-

гистратите от Добрич, които дадоха граждански права на 21-

годишната Милена Стоянова, която е израснала в дома за 

деца и младежи с умствена изостаналост в с. Крушари. Както 

всички деца от дома, които навършват 16 години, обаче досе-

га тя бе поставена под запрещение. Сега тя живее, заедно с 

още няколко момичета от дома, в защитено жилище в Круша-

ри. 21-годишната Милена е талантлива художничка с награди 

от различни конкурси.                                              Вижте повече 

Областна администрация Стара Загора в подкрепа на де-

цата с аутистичен синдром 

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема ре-

золюция 62/139, която обявява 2-ри април за Световен ден за 

информираност за аутизма. Аутизмът представлява усамотя-

ване, самоизолиране, аутистите изглеждат като хора, които 

живеят в свой свят. Това е генерализирано разстройство на 

развитието от така наречения аутистичен спектър, наблюда-

вано за пръв път 1943 г. от американския психиатър Лио Ка-

нър. Симптомите са описани в МКБ-10 (десета ревизия на 

Международна класификация на болестите) и се изразяват в 

неспецифично развитие в три области: на социалните взаимо-

отношения (неконтактност), на комуникацията (липса или ог-

раничена реч ) и на поведението, което е ограничено и стере-

отипно.                                                                      Вижте повече 

Ден на отворените врати в Комплекс за психично - здрав-

ни грижи в общността в Търговище 

Комплексът за психично - здравни грижи в общността в кв. 

„Бряг”, гр. Търговище отвори широко врати за общественост, 

институции, граждани и медии. В „Денят на отворените врати” 

на посещение в него дойдоха много гости, представители на 

институции, журналисти, близки на хората с психични разст-

ройства. Сред тях бяха г-жа Емине Якубова, зам.-кмет на Об-

щина Търговище, експерти от дирекция  „Социално подпома-

гане”, представители на Областна администрация, РЗОК. 

Всички те имаха възможност да се запознаят с историята на 

Вижте повече 

203 жалби са получени в комисията за НПО от началото на 

43-то НС 

203 жалби, сигнали и петиции са постъпили в Комисията по 

взаимодействието с неправителствените организации от на-

чалото на мандата на 43-то Народно събрание, заяви Бойка 

Маринска, председател на комисията за взаимодействие с 

неправителствените организации /НПО/. В това число влиза и 

броят на повтарящите се жалби, в които се предоставят нови 

данни и обстоятелства поради факта, че се налага повторна 

обработка, свързана с тяхното проучване. След като постъпят 

оплаквания, Комисията изпраща писма до компетентните ор-

гани, с които ги призовава да информират жалбоподателите и 

членовете на комисията за всички действия по поставените 

проблеми.                                                                 Вижте повече 

Започва прием на документи за потребители и лични 

асистенти по проекта „Нови възможности за грижа” 

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен 

асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се при-

емат в общинските администрации от 27 март 2015 г. до 9 

април 2015 г. включително.  В рамките на проекта ще се из-

върши оценка на потребностите на подалите заявления лица 

с увреждания, въз основа на която ще се формира индивиду-

ален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши под-

бор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните 

оценки на потребностите на кандидат-потребителите на ус-

лугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от слу-

жители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща 

територията на съответната община.                 Вижте повече 

За първи път съд даде граждански права на момиче от 

дом за деца с увреждания 

За първи път български съд отсъди сваляне на запрещение, 
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Комплекса, с ентусиазма на екипа от Търговищкото дружест-

во за психично здраве, създал през 2006 г. от старото, пору-

тено и изоставено училище модерен комплекс от  социални 

услуги в общността на европейско ниво.             Вижте повече 

Смолян представи новия ЦНСТ за деца и младежи с ув-

реждания 

Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и 

младежи с увреждания в кв. Устово в Смолян беше предста-

вен на пресконференция в новото социално заведение, съоб-

щиха от пресцентъра на Община Смолян. Той се намира в 

ж.к. Петровица в Смолян. „За разлика от това, което виждаме 

като отношение на някои места в страната към подобни цент-

рове, тук хората от квартала приемат много добре съжителс-

твото с децата от дома”, подчерта пред журналистите секре-

тарят на община Смолян Момчил Николов.  В центъра се 

извършва социалната услуга по проекта "Дом и подкрепа за 

всяко дете", който стартира на 1 август 2014 г. и е с продъл-

жителност 15 месеца. Общата стойност на проекта е 291 

921.91 лв.                                                                Вижте повече 

Общини от Североизточна България обсъдиха възмож-

ностите за хранене на бедните 

Общини от областите Варна, Добрич, Силистра и Шумен об-

съдиха мерките за подобряване положението на най-

бедните. Варна беше домакин за Североизточна България на 

информационната кампания на Агенцията за социално под-

помагане, която има за цел да представи възможностите по 

Оперативната програма за храни и основно материално под-

помагане. „179 са обществените трапезарии, финансирани 

до момента със средства от националния бюджет, които се 

насочват към общините, за да се осигури храна за най-

нуждаещите се лица в есенно-зимния период – от октомври 

до април. Чрез възможностите на Оперативната програма за 

храни и основно материално подпомагане те ще бъдат дофи-

нансирани, за да удължат дейността си целогодишно.  

Вижте повече 

Община Русе ще кандидатства по проект за нови услуги за 

деца с увреждания 

На заседание на Общински съвет от 26 март 2015 г- беше при-

ето предложение Община Русе да кандидатства с проектно 

предложение по програма "Инициативи за обществено здра-

ве", Мярка 5 - „Подобряване на достъпа до и качеството на 

грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични 

заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална 

парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, 

страдащи от хранителни разстройства) и соматични уврежда-

ния, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомие-

лит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/

СПИН). След стартиране на проекта, Община Русе ще си пар-

тнира с Детско-юношеския център за психично здраве, който е 

създаден през 2001 г.                                              Вижте повече 

Официално откриха новоизградените ЦНСТ в Разград 

На 26 март 2015 г. в Разград официално бяха открити новоизг-

радените Центрове за настаняване от семеен тип. Лентата бе 

прерязана от кмета Денчо Бояджиев и председателя на Об-

щинския съвет Милена Цанева. На церемонията, която се със-

тоя в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания № 2 присъстваха Георги Янков, главен експерт в 

Министерството на труда и социалната политика, Севдалина 

Стоянова, главен експерт в Агенцията за социално подпомага-

не, общински съветници, директори на социални институции, 

ръководители на държавни структури, личните лекари на де-

цата, представители на неправителствени организации, дари-

тели и др.                                                                  Вижте повече 

Комплекс за социални услуги в Кюстендил 

Община Кюстендил ще кандидатства с проект пред фонд 

„Социална закрила”. Съветниците одобриха проектното пред-

ложение „Пълноценен живот в позитивна среда – Дом за въз-

растни с физически увреждания „Ильо Войвода”. Комплекс за 

социални услуги ще бъде създаден в Кюстендил. Предложени-

ето беше разгледано на сесията на Общински съвет. Основна-

та идея е новият социален комплекс да обедини услугите, пре-
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доставяни от съществуващите в момента „Домашен социа-

лен патронаж” и Център за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания. Домашният социален патро-

наж предоставя комплекс от услуги, а именно – доставяне на 

храна по домовете, санитарно обслужване, безвъзмездна 

подкрепа за социално включване и общинска социална тра-

пезария. Към него ще се прибави и центърът за деца и мла-

дежи с увреждания.                                               Вижте повече 

Четири услуги в Ловеч стават държавно-делегирани дей-

ности 

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане трите Центъра за настаняване от се-

меен тип за деца и младежи с увреждания и Защитеното 

жилище за хора с физически увреждания в Ловеч се откри-

ват като държавно делегирани дейности, считано от 1-ви 

април 2015г. с финансиране от държавния бюджет, съобща-

ват от пресцентъра на общината за кореспондента ни от гра-

да. До 31-ви март 2015 г. финансирането на социалните ус-

луги се осъществява с европейски средства по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ с конкретен бене-

фициент Община Ловеч. Новите социални услуги са с общ 

капацитет 50 потребители.                                   Вижте повече 

Международна конференция в подкрепа на услугите за 

деца с увреждания в Кюстендил 

Международна конференция на тема „Да работим заедно за 

прехода от институционална грижа към грижа в общността" 

се проведе от 25 до 27 март в гр. Кюстендил. Във форума 

участваха над 80 представители на новоразкритите социал-

ни услуги за деца и младежи и на общините от Югозападния 

регион, неправителствени организации и институции, свърза-

ни с процеса на деинституционализация. Специален гост-

лектор беше Женевиев Клутур-Монрибо - френски клиничен 

психолог, психопатолог и психоаналитик, която работи с деца 

и младежи с психични страдания в гр. Бордо, Франция. Тя 

представи модели за работа в услуги за деца и младежи с 

нарушени социални връзки.                                  Вижте повече 

Изграждат адаптирана спортна площадка в София 

Тя ще се използва от 60 младежи и девойки със синдром на 

Даун, средна и тежка умствена изостаналост и аутизъм. Адап-

тираната площадка в двора на Дневен център за възрастни с 

ментални увреждания „Св. Марина” е съобразена и с потреб-

ностите на трима от потребителите на социалната услуга, 

които се подготвят и участват в параолимпийските игри. С 

изграждане на спортната площадка за хора със специфични 

потребности ще се изготви и система от мерки за коригиране 

на уврежданията чрез физически активности. Предвижда се 

изграждане на подвижен баскетболен кош, който да осигури 

групови и масови занимания, две тенис маси, фитнес уреди за 

открити площи и други спортни съоръжения.        Вижте повече 

Нови автомобили получи Домашният социален патронаж 

в Тервел 

Община Тервел достави два нови автомобила за разнос на 

храна. Возилата са предназначени за Домашния социален 

патронаж в Тервел, съобщи заместник-кметът Дияна Илиева. 

Стойността им е 36 300 лв. без ДДС. Финансирането е осигу-

рено чрез общински проект в МИГ Тервел-Крушари, т.е. по 

Програма за развитие на селските райони. Идната седмица 

Общината ще обяви още една поръчка за доставка на автомо-

бил за разнос на храна. Инвестицията също е по Програмата 

за развитие на селските райони. Автомобилът ще обслужва 

центъра за социални услуги в с. Нова Камена. Строителството 

му приключи успешно и предстои доставка на оборудването.  

Вижте повече 

Стартира проектът Резиденция Баба 

Какво общо могат да имат социалните иновации с български-

те села? Какво би могло да е бъдещето на българското село? 

Търсейки отговора, Фабрика за идеи вдъхновява десетки мла-

дежи да прекарат между четири и шест седмици това лято в 

своята „резиденция БАБА” в Родопите. Идеята стартира с 15 

възрастни домакинства в пет родопски села и 20 младежи, 

които ще живеят при тях. Целта е учейки заняти и фолклор и 

помагайки в домакинството, заедно с хората в селата, младе-

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1836-2015-03-27-07-14-18
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1839-2015-03-27-07-48-22
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1843-2015-03-27-08-07-55
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1844-2015-03-27-08-08-51
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1853-2015-03-28-11-47-47
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

КУЛТУРА 

жите да помогнат и за развиването на нови идеи, базирани 

на традициите и отчитащи съвремието, които да привлекат 

към селата трайно нов интерес, и да са основата на инова-

тивни решения, които да променят настоящата ситуация. 

Според официалната статистика вече по-малко от 27% от 

българското население живее на село, а вероятно и процен-

тът е много по-малък в действителност.              Вижте повече 

Четири социални проекта бяха наградени в конкурса 

Rinker's Challenge 

Четири стартиращи проекта бяха отличени в конкурса за 

социални предприемачи Rinker's Challenge с общ награден 

фонд от 60 хил. лв. В състезанието, организирано от Центъ-

ра за предприемачество и обучения "Ринкър" към фондация 

"Помощ за благотворителността в България", се включиха 

общо 93 екипа от цяла България, а 12 от тях имаха възмож-

ност да получат обучение и съвети от утвърдени специалис-

ти в сферата на бизнеса. В продължение на няколко месеца 

три комисии, съставени от предприемачи и представители 

на неправителствения сектор, разгледаха изпратените кан-

дидатури и избраха най-перспективните между тях. Това, 

което обединява четирите спечелили проекта - Rights and 

Obligations (R.O.), Mind the gap, "Веган мапаче" и 

"Таратанци", е бизнес моделът им, който работи в помощ и 

полза на обществото.                                            Вижте повече 

КРИБ награди 44 фирми от област Хасково за социално 

отговорен бизнес 

На 24 март 2015 г., в гр. Хасково се проведе Третата офици-

ална церемония по връчването на наградите-грамоти на 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 

България (КРИБ) - "Гласът на българския бизнес" за 

"Социално отговорна компания - партньор на община" за 

изтеклата 2014 г. в област Хасково. Наградата е ежегодна и 

се връчва на официална церемония в Хасково. Тази година 

инициативата се осъществи съвместно с ръководствата на 

всички 11 общини от областта, номинирали за наградата 

общо 40 компании, работещи на тяхната територия, с изклю-

чително голям социален принос в областта на развитието на 

корпоративната социална отговорност за 2014 г.  

Вижте повече 

Благотворителен великденски базар подпомага деца с 

увреждания в Асеновград 

Благотворителен базар отвори врати навръх Благовещение 

в Асеновград. Инициативата в Историческия музей е в по-

мощ на малчуганите от Дневния център за деца с уврежда-

ния. Традиционно всяка година децата и техните възпитате-

ли изработват красиви великденски кошнички, рисуват яйца 

и украсяват различни предмети за Великден. С пролетен 

танц поздрави присъстващите съставът за народни танци 

"Ади" към НЧ „Родолюбие”, а детският театрален състав 

"Магия" изигра "Блага приказка за разказване". Вижте повече 

Три седмици посветени на книгите и четеното започват 

от април в Асеновград 

Три седмици посветени на книгата и четящите хора започват 

на 2 април в Асеновград, каза пред „Фокус“ Милена Марковс-

ка, директор на градска библиотека „Паисий Хилендарски”. 

Инициативата е традиционна за Асеновград и се провежда 

се шеста година. Откриването е на 2 парил в детска градина 

Слънце, където ще бъде представено виртуално пътешест-

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1848-2015-03-28-10-26-32
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1850-rinker-s-challenge
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1841-44
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1829-2015-03-27-06-31-24
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

30 март - Разград, Форум на социалните услуги 

Форумът се организира съвместно от  представителства-

та на НАСО в Разград - СНЦ „ЖАНЕТА“ и ДЦВХУ „Подай ръ-

ка“ и е предназначен за представители на общини, достав-

чици на социални услуги, НПО и др. заинтересовани лица. 

8 април - Плевен, Форум на социалните услуги 

„Партньорството - гаранция за качество на услугите“ 

Форумът се организира от представителството на НАСО 

за гр. Плевен - Център за обществена подкрепа, и НАСО. 

Ще бъдат представени политиките и дейностите на НА-

СО за развитие на партньорство между ключовите участ-

ници в социалния сектор и възможностите на НАСО за оси-

гуряване на мостове и изграждане на сътрудничество меж-

ду отделните институции. Представители на доставчици 

на услуги от региона и общинската администрация ще 

представят добри практики за качествени социални услуги. 

16 април - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Доставчиците на услуги ще имат възможност да поставят 

своите въпроси, да излагат своите казуси и да получават 

официален отговор на запитванията си, както и да правят 

предложения за подобряване на действащата уредба. За-

писвания за участие и въпроси се приемат до 3 април.  

16 - 17 април - София, Обучение "Нормативна рамка за 

организация и управление на социални услуги" 

Обучението се организира съвместно с Агенцията за соци-

ално подпомагане. 

17 април - Карнобат, Форум "Подкрепа за заетост - въз-

можност за реализация на хората с увреждания" 

Срещата се организира от Национален алианс за социална 

отговорност и Община Карнобат. На форума ще бъдат предс-

вие в българските народни приказки за децата от подготви-

телната група. В същия ден в библиотеката ще ни гостува и 

Кукленият театър с интерактивна игра – „Дора представя 

своя братовчед Диего”, каза още Марковска.  

Вижте повече 

С концерт-спектакъл на открито социалните центрове в 

Симитли празнуваха Благовец 

Талантливи възрастни с увреждания и с деменция сътвори-

ха истински спектакъл за управници и управленци от общи-

на Симитли. Дворът на Центъра за настаняване от семеен 

тип се превърна в сцена за актьори и публика, съобщиха от 

пресцентъра на Община Симитли. С пролетно настроение, 

нови сили, енергия и ентусиазъм в социалните центрове на 

25-ти март бе отбелязан християнският празник Благовеще-

ние и един позабравен празник точно на датата – Дена на 

майката. На поредния празник на месец март, който органи-

зира трудотерапевтът Ели Мулячка в социалните заведения 

за лица с деменция и физически увреждания, домакините 

посрещнаха с вкусна и топла питка и мед всички гостите на 

празника.                                                               Вижте повече 
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ПРЕДСТОЯЩО 

10 март – 10 април – Стара Загора, Кампания за повишаване 

на обществената информираност и подкрепа към децата с 

аутистичен синдром и родителите им, Сдружение 

„Алтернатива 55“ 

30 март – 8 април – София, Благотворителна фото изложба 

„ПРОБУЖДАНЕ“ (в полза на фондация “Очи на четири лапи“) 

30 март - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г." в градовете Главиница, Генерал Тошево, Дълго-

пол, Ардино, Чирпан, Полски Тръмбеш, Девин, Калековец, 

Първомай, Русе, Кюстендил, Чирпан, Петрич, Цар Калоян, 

Варна 

31 март - Доставчиците на социални услуги за деца отчитат 

дейността си пред ДАЗД 

Национална кампания „Да създадем заедно България 

2020 г." в Батак, Самоков, Алфатар, Тервел, Лясковец, 

Смолян, Сандански, Левски, Лъки, Кричим, Куклен, Ге-

орги Дамяново, Ихтиман, Пордим, София 

1 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“ в Ракитово, Етрополе, Балчик, Маджарово, Черно-

очене, Струмяни, Пазарджик, Стряма, Правец, Горна Оряхо-

вица 

2 април – София, Демонстрационна сесия на Театър „Цвете“: 

Преподаване на правата на човека чрез драма и театрални 

техники 

Национална кампания „Да създадем заедно България 

2020 г.“ в Стрелча, Копривщица, Добрич, Минерални 

бани, Момчилград, Търговище, Кула, Сопот, Якимово, 

Антон, Кресна, Свищов 

3 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“ в Пазарджик, Стамболово, Джебел, Чупрене, 

Брестник, Велико Търново 

18 април – София, Форум Ключ! Сподели промяната 

24 – 25 април – Ябланица, Фестивал и базар на народните 

обичаи и традиции 

24 – 28 април - Пътуващ семинар „Реставрация, консервация 

и експониране на културно-историческото наследство като 

основа за обогатяване и разнообразяване на обредните дей-

ности в общината и за развитие на туризма, като част от об-

щинската икономика – опитът на Гърция“, НСОРБ 

тавени проблемите пред хората с увреждания за намиране на 

работа на отворения пазар на труда и ще бъдат споделени 

добри практики за осигуряване на възможности за заетост на 

отворения пазар на труда. 

21 април - Пазарджик, Форум „Толерантност и превенция 

на дискриминацията към хора с увреждания, бежанци и 

други уязвими групи“ 

28 април - Пловдив. Национална среща на представителс-

твата на НАСО 

Срещата на представителствата на НАСО от цялата 

страна е част от програмата на Десети национален форум 

на доставчиците на социални услуги. 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на дос-

тавчиците на социални услуги. Местни социални услуги. 

„Предизвикателството пред местните власти в пла-

нирането и реализацията на социални услуги“ 

През тази година в програмата на десетия форум е включе-

на като водеща изключително значимата тема за предизви-

кателствата пред местните власти при планирането и 

реализацията на социални услуги. След промените през 

2003 г., целящи децентрализация на работата в тази сфе-

ра общинските власти поеха изключително високата отго-

ворност за развитие и реализация на социалните услуги в 

България. Успоредно с това, те и сега са най-големият дос-

тавчик на социални услуги на територията на страната. 

Реализирането на поетите отговорности в този некратък 

период доведе до постигане на много добри резултати в 

голям брой общини и формиране на ползотворен опит. Тези 

отговорности в условията на съпътстващи многобройни 

затруднения от финансов и друг характер пораждат проб-

леми, които могат да бъдат решени с общи усилия и парт-

ньорство на всички, в т.ч. общини, държавни власти, граж-

дански организации и др.  

http://www.alternative55.org/260-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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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) 

Безвъзмездни средства за иновативни дейности, свързани с 

правата на човека (31 март 2015 г.) 

КД2 – Изграждане на капацитет в областта на младежта, Прог-

рама Еразъм+ (3 април 2015 г.) 

КД1 – Мащабни събития, свързани с Европейската добровол-

ческа служба, Програма Еразъм+ (3 април 2015 г.) 

„Варна - Европейска младежка столица 2017” (9 април 2015 г.) 

Национален дарителски фонд „13 века България“ обявява се-

сия за финансиране на творчески проекти (20 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07 

"Инициативи за обществено здраве" (30 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 6: 

Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни 

жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите 

(30 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 5: 

Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с 

психични, генетични и онкохематологични заболявания и сома-

тични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (30 

април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 2: 

Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репро-

дуктивно здраве на юноши (30 април 2015 г.) 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Иванка Казакова, представител на НАСО за Шумен, която 

на 31 март отбелязва своя рожден ден. 

Инж. Цанко Цанов, кмет на общ. Пирдоп, 

който на 31 март отбелязва своя рожден ден.  

Дневен център за възрастни, гр. Монтана, отбелязва 

годишнина от откриването си на 1 април. 

Иван Станчов, председател на УС на Карин дом, който на 

1 април отбелязва своя рожден ден. 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 

1: Подобряване на системата за психично здраве на българс-

ките граждани (30 април 2015 г.) 

Всеобхватни политически рамки за продължаващо професио-

нално образование и обучение, Програма Еразъм+ (30 април 

2015 г.) 

Покана за представяне на предложения – Харта за висше об-

разование „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г. (30 април 2015 

г.) 

Конкурс по Програма за детско и младежко развитие „Дъга“ (1 

май 2015 г.) 

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта и орга-

низиране на събития, които НЕ са свързани с Европейската 

седмица на спорта, Програма Еразъм+ (14 май 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.) 
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