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XI НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  

13 - 14 април 2016 г., Велико Търново 

„Предизвикателствата пред местните власти 
през новия програмен период“ 

На 13 и 14 април 2016 г. в град Велико Търново се проведе 

XI Национален форум на доставчиците на социални услуги, 

организиран от Национален алианс за социална отговорност, 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП), 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с 

увреждания (EASPD), Националното сдружение на общините 

в Р България (НСОРБ), Община Велико Търново и Община 

Русе. Изключително значимата тема за  „Предизвикател-

ствата пред местните власти през новия програмен период“ 

беше водеща за Форума, в който участваха над 220 предста-

вители на общини, техните структури и разбира се, техните 

основни партньори – държавата, неправителствените орга-

низации и медии. В работата на Форума се включиха предс-

тавители на общо четири министерства – МТСП, Министерс-

тво на финансите, Министерство на образованието и науката 

и Министерство на здравеопазването, както и на Агенцията 

за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила 

на детето, което повиши значимостта и очакванията за още 

по-висока ефективност на дискусиите в рамките на самия 

форум, както и на предстоящата работа след неговото прик-

лючване. 

Великотърновският университет "Св.св. Кирил и 

Методий" е най-новият член на НАСО 

На 12 април 2016 г. във Великотърновския университет 

"Св.св. Кирил и Методий" се проведе среща между предста-

вители на ръководствата на Университета и Национален 

алианс за социална отговорност. Във фокуса на проведената 

среща беше подписаното от ректора на ВТУ проф. д-р Хрис-

то Бонджолов и председателя на НАСО Георги Георгиев до-

говор за партньорство и сътрудничество. Водещ в реализа-

цията на договора и партньорството от страна на универси-

тета се предвижда да бъде Стопански факултет като сфери-

те на съвместна работа обхващат широк периметър от дей-

ности, включващи обмен на информация, опит и добри прак-

тики, провеждане на студентски стажове и учебни практики, 

взаимна подкрепа на експертно и ръководно ниво, съвместни 

инициативи и проекти на национално и международно ниво, 

съвместно провеждане и взаимно участие в различни фору-

ми, конференции, семинари, обучения и други. 

Годишни награди на НАСО за принос в  
социалното развитие на България 

В рамките на XI национален форум на доставчиците на 

социални услуги, който се проведе на 13 и 14 април 2016 г. 

в гр. Велико Търново, бяха обявени и носителите на Го-

дишните награди за принос в социалното развитие. Отли-

чията в социалния сектор се връчват ежегодно от Нацио-

нален алианс за социална отговорност, като носители през 

изминалите години са София, Варна, Бургас, Девин, Па-

зарджик, Пловдив, Карнобат, Велико Търново и Русе. Об-

щина Велико Търново и Община Русе като носители на 

Голямата награда от 2015 г., бяха домакини и съорганиза-

тори на XI национален форум и церемонията по връчване 

на наградите за 2016 г. Носител на Голямата награда за 

принос в социалното развитие на България за 2016 г. е 

Община Стара Загора. Наградата връчиха Лазар Лазаров 

и Зорница Русинова, заместник-министри на труда и соци-

алната политика на г-жа Иванка Сотирова, заместник-кмет 

на Община Стара Загора. „Благодаря за това признание, 

то е за всички колеги, които работят в социалния сектор. 

Благодаря и от името на цялата администрация на Общи-

на Стара Загора и на кмета Живко Тодоров, като приема-

ме тази награда като отличие за най-социалното отноше-

ние към всички граждани. Благодаря също и на институци-

ите, че ни подкрепят,“ каза г-жа Сотирова. 

Среща на НАСО и EASPD в  

Община Велико Търново 

На 12 април 2016 г. в сградата на Община Велико Търново 

се проведе среща, в която участваха г-н Ганчо Карабаджа-

ков, заместник-кмет, г-жа Росица Димитрова, директор на 

дирекция "Социални дейности и здравеопазване", г-жа 

Маргарита Сариева, управител на ЦСРИ и представител 

на НАСО за Област Велико Търново, г-в Франц Волфмайр, 

президент на Европейската асоциация на доставчиците на 

услуги за хора с увреждания (EASPD) и г-н Георги Георги-

ев, председател на НАСО. Домакините представиха рабо-

тата на Община Велико Търново в широкия план, съответ-

стващ на значимостта на града и с фокус върху развитие-

то на социални дейности, инициативи и услуги, някои от 

които с иновативен характер за България.  Споделени бя-

ха редица постижения, характерни за работата на община-

та в социалната област. От своя страна председателят на 

НАСО благодари за гостоприемството, отправи поздравле-

ния към кмета и екипа на община Велико Търново като 

носител на Голямата награда на НАСО. 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1995-xi-2
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1995-xi-2
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2001-2016-04-18-05-11-23
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2001-2016-04-18-05-11-23
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1996-2016-04-15-18-51-28
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1996-2016-04-15-18-51-28
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1999-easpd-11
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1999-easpd-11
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КАЛЕНДАР 

18 април - Международен ден за опазване на паметни-

ците на културата 

Световен ден на радиолюбителите 

Европейски ден за правата на пациентите  

20 април - Международен ден на свободния печат 

22 април -  Ден на Земята 

 Празник на община Тунджа 

23 април - Лазаровден 

Световен ден на книгата и авторското право 

24 април - Цветница/Връбница 

Световен ден на побратимените градове 

Международен ден на младежката солидарност 

НАСО В ДРУГИ МЕДИИ 

Предлагаме на Вашето внимание само част от публикации-

те на други медии за XI национален форум на доставчиците 

на социални услуги и Годишните награди на НАСО.  

200 млн. лева отпуска тази година държавата за социал-

ни услуги 

Зорница Русинова определи като много силен старта на 

новия програмен период 2014-2020 на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

Социалното министерство иска реформи при доставчи-

ците на услуги 

Започна XI Национален форум на доставчиците на соци-

ални услуги 

Социалните услуги в община Велико Търново получиха 

европейско признание 

От Велико Търново започнаха дебатите по нови зако-

нопроекти за сферата на социалните услуги 

Социални служители дискутират реформа в сектора на 

форум в Търново  

Зaм.-миниcтъp Лaзap Лaзapoв: Дъpжaвaтa paзпoлaгa c 

245 млн. лв. зa дeлeгиpaни coциaлни дeйнocти 

Зам.-министър Лазар Лазаров: Харчим с 10,7 млн. лева 

повече за социални услуги 

Председателят на ДАЗД обсъди с доставчици на соци-

ални услуги новите мерки за деинституционализация на 

грижата за деца 

БНТ: Нови социални услуги  

Президентът на EASPD посети представителст-

вото на НАСО във Велико Търново 

На 12 април 2016 г. като част от програмата на XI национа-

лен форум на доставчиците на социални услуги Франц Вол-

фмайр, президент на Европейската асоциация на доставчи-

ците на услуги за хора с увреждания (EASPD), посети предс-

тавителството на Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО) във Велико Търново - ЦСРИ за възрастни и 

лица с увреждания над 18 г.  Представителят на НАСО за 

Велико Търново и ръководител на ЦСРИ Маргарита Сарие-

ва представи работата на представителството, включваща 

широк кръг дейности. 

Заседание на Управителния съвет на НАСО 

На 12 април 2016 г. в град Велико Търново се проведе ре-

довно заседание на Управителния съвет на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО). Освен текущи въп-

роси, касаещи работата на Алианса, Управителният съвет 

взе решение за присъждане на Националните награди за 

2016 г. в категория "Общини" и утвърди най-новите членове. 

До 2020 г. трябва да бъдат закрити 47 институции за 

деца 

Националният алианс за социална отговорност отличи 

Община Търговище 

Община Стара Загора получи Голямата награда за ця-

лостен принос в социалното развитие 

Община Разград с награда за социална ангажираност и 

добри практики 

Община Разград – с национална награда за социална 

ангажираност и добри практики 

Русе с награда за община с най-добра социална поли-

тика 

Община Банско с поредно признание за активна соци-

ална политика 

Наградиха Община Видин на национален форум 

http://www.borbabg.com/2016/04/14/200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
http://www.borbabg.com/2016/04/14/200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
http://esf.bg/zornitsa-rusinova-opredeli-kato-mnogo-silen-starta-na-noviya-programen-period-2014-2020-na-op-razvitie-na-choveshkite-resursi/
http://esf.bg/zornitsa-rusinova-opredeli-kato-mnogo-silen-starta-na-noviya-programen-period-2014-2020-na-op-razvitie-na-choveshkite-resursi/
http://esf.bg/zornitsa-rusinova-opredeli-kato-mnogo-silen-starta-na-noviya-programen-period-2014-2020-na-op-razvitie-na-choveshkite-resursi/
http://regnews.net/bg/sotsialnoto-ministerstvo-iska-reformi-pri-dostavchitsite-na-uslugi/#.VxJSGtSLTs0
http://regnews.net/bg/sotsialnoto-ministerstvo-iska-reformi-pri-dostavchitsite-na-uslugi/#.VxJSGtSLTs0
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/04/13/366391-zapochna_xi_natsionalen_forum_na_dostavchitsite_na_sotsialni_uslugi
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/04/13/366391-zapochna_xi_natsionalen_forum_na_dostavchitsite_na_sotsialni_uslugi
https://www.24chasa.bg/Article/5425719
https://www.24chasa.bg/Article/5425719
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/2631-ot-veliko-trnovo-zapochnaha-debatite-po-novi-zakonoproekti-za-sferata-na-socialnite-uslugi
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/2631-ot-veliko-trnovo-zapochnaha-debatite-po-novi-zakonoproekti-za-sferata-na-socialnite-uslugi
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5426985
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5426985
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/zam-ministar-lazar-lazarov-darzhavata-razpolaga-s-245-mln-lv-za-delegirani-sotsialni-deynosti.html
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/zam-ministar-lazar-lazarov-darzhavata-razpolaga-s-245-mln-lv-za-delegirani-sotsialni-deynosti.html
https://www.24chasa.bg/Article/5426838?utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority
https://www.24chasa.bg/Article/5426838?utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority
http://www.cross.bg/detza-detzata-plana-1504788.html#axzz45ui8TSrI
http://www.cross.bg/detza-detzata-plana-1504788.html#axzz45ui8TSrI
http://www.cross.bg/detza-detzata-plana-1504788.html#axzz45ui8TSrI
http://news.bnt.bg/bg/a/novi-sotsialni-uslugi
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1998-easpd-10
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1998-easpd-10
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2000-2016-04-18-04-46-04
http://big5.bg/obshhestvo/obrazovanie/do-2020-g.-tryabva-da-bdat-zakriti-47-instituczii-za-decza.html
http://big5.bg/obshhestvo/obrazovanie/do-2020-g.-tryabva-da-bdat-zakriti-47-instituczii-za-decza.html
http://targovishte.topnovini.bg/node/700952
http://targovishte.topnovini.bg/node/700952
http://www.infoz.bg/bulgaria/1768-obshtina-stara-zagora-poluchi-golyama-nagrada-tzyalosten-prinos-v-sotzialnoto-razvitie
http://www.infoz.bg/bulgaria/1768-obshtina-stara-zagora-poluchi-golyama-nagrada-tzyalosten-prinos-v-sotzialnoto-razvitie
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1567768
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1567768
http://e-razgrad.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
http://e-razgrad.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
http://www.ruseinfo.net/news_149152.html
http://www.ruseinfo.net/news_149152.html
http://www.kmeta.bg/obshtina-bansko-s-poredno-priznanie-za-aktivna-socialna-politika-69948.html
http://www.kmeta.bg/obshtina-bansko-s-poredno-priznanie-za-aktivna-socialna-politika-69948.html
http://konkurent.bg/article/70701/nagradiha-obshtina-vidin-na-nacionalen-forum
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 Народното събрание прие Закона за равно-

поставеност на жените и мъжете 

 Приета е Конвергентната програма 2016-2019 и 

актуализацията за 2016 г. на Националната 

програма за реформи 

 България ще ратифицира Конвенцията на Съ-

вета на Европа за превенция и борба с наси-

лието над жени и домашното насилие 

 Месечната добавка за отглеждане на дете с 

увреждания става 70% от минималната запла-

та 

 НОИ отбеляза 20-та годишнина 

 МТСП представи възможностите за стимули-

ране на туризма на срещи в Бургас и Варна 

 Стартира прием на проекти по схема „Добри и 

безопасни условия на труд“ 

 Агенцията по заетостта отбеляза Европейския 

ден на работодателя 

 Одобрен е Годишен доклад за дейността на 

Националния координационен механизъм по 

правата на човека 

 Одобрени са промени в състава на Обществе-

ния съвет към Център „Фонд за лечение на 

деца“ 

 Дирекция „Централно координационно звено“ 

в МС ще отговаря за Финансовия механизъм 

на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 

 България трябва да презасели 110 чужденци, 

нуждаещи се от международна закрила 

 Въвеждат се единни държавни изисквания за 

професията „Лекарски асистент“ 

 Утвърдени са националните програми за раз-

витие на средното образование за 2016 г. 

 Приет е доклад за изпълнението през първото 

тримесечие на плана за действие с мерките, 

произтичащи от членството на България в ЕС 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 УНИЦЕФ публикува нови данни за нараства-

щите неравенства сред децата в страните с 

високи доходи 

 Годишният общ доход средно на лице от до-

макинство е 4953 лв. 

 Професионалните гимназии ще приемат 42 

655 ученици, в 22 паралелки ще има дуално 

обучение 

 Близо 50 млн. лв. ще струват храните за нуж-

даещи се тази година 

 52 млн.лв. финансиране за социални предпри-

ятия до 2020 г. 

 Бюджет 2017: 2,719 млрд. лв. за общините 

 За първи път у нас: Автомобил за хора със 

специални нужди 

 Министър Калфин: Общата ни цел е да напра-

вим България привлекателна за бизнеса с чо-

вешките си ресурси 

 Безработицата през март падна под 10.0% 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Рocицa Димитpoвa оглави coциaлнaтa 

кoмиcия към НСОРБ 

 Фондация "Сийдър" проведе своята традици-

онна годишна среща за партньорите на орга-

низацията 

 Кризисен център за пострадали от насилие 

отвори врати в Игнатиево 

 Социални работници преминаха обучение на 

тема „Синдром на родителското отчуждава-

не” в Разград 

 ЦСРИ- Свищов откри социално-битова стая за 

своите потребители 

 Община Пещера планира разкриването на но-

ва социална услуга за възрастни хора с де-

менция 
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 Публично обсъждане на проект на Стратегия-

та за развитие на социалните услуги за перио-

да 2016 - 2020 г. на Добрич 

 Предстои провеждането на Дарителски кръг 

„За по-доброто бъдеще на Сливен 2016" 

 Община Шумен купува нови автомобили за 

част от структурите си 

 Община Перник спечели проект за интеграция 

на служители с увреждания 

 Проблемите на незрящите хора дискутираха 

на среща в Разград 

 Стартират дейностите по проект „Устойчиво 

развитие на социалната икономика за социал-

но включване на хора с увреждания в община 

Ловеч” 

 Представителството на НАСО в Монтана беше 

дарено с микробус 

КУЛТУРА 

 25 майстори ще демонстрират художествени-

те занаяти и приложни изкуства в Ловеч 

 Фестивал на уличното изкуство събра талан-

ти в Асеновград 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Пилотен проект "Социални жилища" стартира 

в Тракия икономическа зона 

 Започва третото издание на академия 

"Иновация в действие" 

ИНТЕРВЮ 

 Ивайло Иванов: Рaзкpити ca близo 300 нoви 

coциaлни ycлyги 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

20 - 22 април - Кишинев, Молдова, Международна 

конференция на EASPD 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания (EASPD) в сътрудничество с Алианс на 

организациите на хора с увреждания в Молдова (AoPd), 

както и с подкрепата на EurlyAid, Project Zero, Федерално-

то австрийско министерство на труда, социалните въп-

роси и защита на потребителите, Уницеф Молдова, Soir 

Молдова и Inclusion Europe, организира на 21-22 април 2016 

г. международна конференция в Кишинев, Молдова, на те-

ма: Ранната интервенция в периода на детството. На 

конференцията ще бъде обсъдено развитието на нацио-

налните стратегии, необходими за създаването на качес-

твени, базирани в общността услуги, свързани с ранна 

интервенция в детството в страните от цяла Европа. 

Ще бъдат обменени ноу-хау и добри практики в сферата 

на услугите за ранна интервенция в детството. 

21 - 22 април - Ямбол,  Национална инициатива 

„Заедно можем повече”  

21 април: „Нормативни промени и нови  предизвика-

телства в сферата на социалната подкрепа”. Запозна-

ване и обсъждане с предстоящите нормативни промени в 

сферата на социалната подкрепа, обсъждане и запознаване 

с европейския опит  

„Работна документация, процедури и правила при ад-

министриране и ръководене на социалните услуги. 

Въпроси и отговори – споделяне на опит” . Модулът е 

насочен приоритетно към проблеми и въпроси, касаещи 

преките отговорности и задължения на управители, ръково-

дители и директори на социални услуги и структури. Всеки 

участник ще има възможност да постави своите въпроси и 

сподели опит. Ще се обсъдят предстоящите промени в  Ме-

тодиките за предоставяне на социалните услуги  ДЦДУ, 

ЦОП и ЦСРИ, както и дискусия, свързана с предстоящия  

Закон за социалните услуги.  

22 април: Работна среща на тема „Скритото насилие  

в семейството” с гост - лектор Весела Банова – психо-
лог, психоаналитик, член на БОЛП /Българско общест-
во за Лаканианска психоанализа/, NLS /Ново лаканианс-
ко училище/ и  сдружение „Дете и пространство”.  
Срещата ще се състои по обичайния формат с обсъждане 
на работни случаи, споделяне на опит, групова дискусия и 
насоки за работа дадени от лектора. Модулът е насочен 
както към специалисти, работещи директно с потребители 
на социални услуги, така и към ръководители и директори 

на социални услуги и структури.  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатства-

не) 

 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 кандидатст-

ване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 
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ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ДАТИ! 

Национален форум/изложение 

на социалните услуги 

8-10 юни 2016 г. 

к.к. Златни пясъци, хотел Мелия Гранд Ермитаж 

(текущо кандидатстване) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 

29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

 EACEA/12/2016, "Творческа Европа", Подкрепа за интег-

рацията на бежанци  (28 април 2016) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от етни-
ческите малцинства и/или търсещи или получили меж-
дународна закрила“ (29 април 2016 г.) 

 Транснационални проекти, целящи изграждане на капа-

цитет за работещи в системите за защита на децата и 
правни служители, представляващи деца в съдебни 
дела (4 май 2016) 

 BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на ино-

вации от стартиращи предприятия“ (5 май 2016) 

 Втора сесия на Столична програма „Култура“ 2016 г. за 

програма 6 „Външна и вътрешна мобилност“  (11 май 
2016) 

 Покана за предложения в рамките на Инициативата 

„Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ (17 май 
2016) 

 Транснационални проекти за популяризиране на добри 

практики за ролите, базирани на пола, и за преодолява-
не на половите стереотипи в образованието, обучение-
то и на работното място (27 май 2016) 

ПРЕДСТОЯЩО 

18 април - София, Публична дискусия "Демокрация 

чрез граждански сдружавания и граждански натиск" 

ОБУЧЕНИЕ 

18 и 19 април - РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУ-

АЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

Обучението ще се проведе в  

гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България,  

ул. Шести септември 33, ет. 6. 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Иван Веселинов, IT специалист на НАСО, който на  

22 април празнува рожден ден. 

Валентина Ангелова, управител на Дневен център 

"Добро сърце" и представител на НАСО за Област 

Перник, която на 22 април празнува рожден ден. 

Светла Григорова, член на УС на НАСО, управител 

на Дневен център за деца с увреждания - Габрово, коя-

то на 24 април празнува рожден ден.. 
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