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лауреат – Община Пловдив, в лицето на г-н Георги Титюков, 

кмет на район "Централен", гр. Пловдив. Г-жа Росица Димит-

рова, директор на дирекция „Социални дейности и здравео-

пазване” получи отличието от името на Община Велико Тър-

ново.                                                                          Вижте повече  

През май стартират три операции за социално включване 

за близо 204 млн. лева 

През месец май т.г. по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 стартират три операции за со-

циално включване за близо 204 млн. лева, съобщи на 30 ап-

рил 2015 г. в Пловдив заместник-министърът на труда и соци-

алната политика Зорница Русинова. Заместник-министър Ру-

синова беше сред водещите лектори в рамките на Десетия 

национален форум на доставчиците на социални услуги, орга-

низиран от Национален алианс за социална отговорност в 

партньорство с Министерството на труда и социалната поли-

тика. „С най-голям бюджет от 150 млн. лева е операцията 

„Независим живот“, посочи заместник-министър Русинова.  

                       Вижте повече 

Национална среща на представителствата на НАСО 

На 28 април 2018 г. в Пловдив, непосредствено преди начало-

то на 10 Национален форум на доставчиците на социални 

услуги, се проведе първата за годината национална среща на 

представителствата на Национален алианс за социална отго-

ворност. Към момента НАСО има 32 представителства в цяла-

та страна, като в срещата участваха по-голямата част от тях, 

както и екипите на НАСО от трите структури – Национален 

информационен и аналитичен център, Национален център за 

социални услуги и развитие и Национален програмен и обучи-

телен център, и някои редовни членове на НАСО. Срещата 

беше открита от г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, 

който приветства участниците в срещата и представи основ-

ната цел на дискусията – основни акценти и стратегически 

цели в работата на НАСО през настоящата година.                                     

Вижте повече 

Десети национален форум на доставчиците на социални 

услуги 

От 28 до 30 април 2015 г. Пловдив беше домакин на 10 Наци-

онален форум на доставчиците на социални услуги. Форумът 

се организира за десета поредна година от Национален али-

анс за социална отговорност в партньорство с Министерство-

то на труда и социалната политика, Националното сдружение 

на общините в Република България, Европейската асоциация 

на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и 

Община Пловдив. Вече девет години този форум събира во-

дещата част от отговорните и заинтересовани страни в Бъл-

гария, реализиращи социални политики и социални услуги. 

Във форума участваха представители на всички отговорни 

страни в процеса на планиране и предоставяне на социални 

услуги – от национално ниво до общински власти, реализира-

щи местни социални политики – кметове, заместник-кметове 

и директори на дирекции, както и структури, и предоставящи 

социални услуги – специалисти от социални услуги, неправи-

телствени организации, работодатели на хора в неравностой-

но положение на отворения пазар на труда, членове и парт-

ньори на НАСО.                                                       Вижте повече 

Годишни награди на НАСО за принос в социалното разви-

тие на България 

В рамките на 10 национален форум на доставчиците на соци-

ални услуги, който се проведе от 28 до 30 април 2015 г. в гр. 

Пловдив, бяха обявени и връчени Годишните награди за при-

нос в социалното развитие в категория "Общини" на Национа-

лен алианс за социална отговорност. Досегашни носители на 

Голямата награда на НАСО са общините София, Варна, Бур-

гас, Девин, Пазарджик, Пловдив и Карнобат. Община Плов-

див, като носител на Голямата награда от 2014 г., беше дома-

кин на 10 национален форум и церемонията по връчване на 

наградите за 2015 г. Носителите на Голямата награда за При-

нос в социалното развитие за 2015 г. са две общини в Бълга-

рия – Велико Търново и Русе.  Специалната грамота и плакет 

за Община Велико Търново бе връчена от миналогодишния 

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1510-2015-05-03-07-37-24
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1518-2015-05-04-05-24-48
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1508-2015-05-02-12-08-30
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1509-2015-05-02-16-13-48


КАЛЕНДАР 
5 май - Международен ден на акушерката 

Ден на протест на хората с увреждания 

Св. мъченица Ирина, имен ден: Ирина, Ирена, 

Мира, Мирослав, Мирослава 

6 май - Свети Георги Победоносец (Гергьовден) 

Ден на храбростта  

Празник на Българската армия  

Ден на градовете Ветрен, Вършец, Каварна, Луко-
вит, Мездра, Петрич, Пещера, Поморие, Русе, 
Хаджидимово, Якоруда, на общините Антон и Ба-
ните и на селата Замфир, Княжева Махала, Лозе-

нец, Расово, Люляково, Изворово 

7 май - Ден на радиото и телевизията 

8 май - Международен ден на Червения кръст и Черве-

ният полумесец 

9 май - Ден на Европа 

10 май - Професионален празник на химика 
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ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

"Нормативна рамка за организация и управление 

на социални услуги", 21-22 май, София 

Срок за регистрация: 15 май 2015 г. 

Обучението се организира от новата структура към Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) - Нацио-

нален програмен и обучителен център, и Агенцията за 

социално подпомагане (АСП). Лекторите са главни екс-

перти от отдели "Социални услуги за деца" и "Социални 

услуги за пълнолетни лица" на Агенцията за социално 

подпомагане.                                     Вижте още 

Програма   Регистрация 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

17 - 19 юни 2015 г. 

Златни пясъци, Варна 

Срок за регистрация: 26 май 2015 г. 

Този форум е първо издание на модел, който си поставя за 
цел да даде трибуна и възможност за представяне на самите 
социални услуги и техните екипи. В духа на добрата тради-
ция на извоювалите си висока оценка, популярност и полез-
ност национални форуми на доставчиците на социални услу-
ги, основна задача на събитието е да представи социалните 
услуги, техните екипи, ползватели и чрез добър опит да 
очертае основните посоки на тяхното бъдещо развитие. Фо-
румът включва изложение на социалните услуги чрез излож-
бена площ, видео или текстово представяне на добри прак-

тики, с цел обмен на опит и развитие.                      Вижте още 

Програма  Регистрация 

Снимките от всички събития на Десетия национален фо-

рум на доставчиците на социални услуги, който се проведе 

в Пловдив, вече са качени на Фейсбук страницата на НА-

СО на адрес: https://www.facebook.com/nasobg и в раздел 

Събития - Национални форуми на сайта на НАСО. Презен-

тациите ще бъдат изпратени по електронен път на всички 

участници и ще бъдат качени на сайта на НАСО. 

http://naso.bg/component/icagenda/277-16-17-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/images/files/agendaASP_May.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_ASP_April.pdf
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1498-2015-04-20-20-08-45
http://naso.bg/images/files/2015Forum_Varna_draft1.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_Varna_2015.pdf
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Правителството актуализира Националната програма за 

реформи и Конвергентната програма 

Правителството прие Конвергентната програма (КП) на Ре-

публика България за периода 2015-2018 година. Тя е изготве-

на съгласно графика за провеждането на инициативата за 

предварителна координация на икономическите политики в 

Европейския съюз - т.нар. Европейски семестър. Програмата 

отчита мерки и развития по първата от седемте препоръки на 

Съвета от 8 юли 2014 г. относно Националната програма за 

реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на 

Съвета относно Конвергентната програма на България за 

2014 година. В КП са отразени приоритетите на правителст-

вото за придържане към фискална политика, осигуряваща 

дългосрочна устойчивост на публичните финанси и ефектив-

но насочване на публичните разходи към ускоряващи иконо-

мическия растеж дейности.                                   Вижте повече 

Среща на високо равнище по Рамката на ЕС за борба с 

недекларирания труд 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин участва в конференция на високо равнище, 

организирана от Европейската комисия по Рамката на ЕС за 

борба с недекларирания труд, която се проведе на 27 и 28 

април в Дубровник. По време на форума той представи нап-

редъка на България по Рамката, както и конкретните мерки, 

които страната ни, чрез Главна инспекция по труда (ГИТ) 

предприема в борбата с недекларираната заетост. В конфе-

ренцията участваха министри по заетостта на страните-

членки на ЕС. „За България проблемът с недекларирания 

труд не е нов и по него се вземат мерки от години.“  

Вижте повече 

Министерският съвет одобри промените в Закона за се-

мейни помощи за деца 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание 

да приеме промени в Закона за семейни помощи за деца 

(ЗСПД). Тяхната цел е повишаване на ефективността и целе-

насочеността на семейното подпомагане чрез насърчаване на 

отговорното родителство, осигуряване на по-висок интензитет 

на подпомагане до трето дете и по-голяма социална справед-

ливост. С промените се създава възможност за недопускане 

на получаване на семейни помощи от родители, които изоста-

вят децата си. Гарантира се равнопоставеност на децата в 

семейството, както и на всички форми на отглеждане на деца-

та – от лица със сключен брак, от съжителстващи лица и от 

самотни родители.                                                   Вижте повече 

МТСП разработва инструменти за предотвратяване на тру-

довия травматизъм 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб 

Донев взе участие в отбелязването на Международния ден на 

загиналите при трудови злополуки. На 27 април 2015 г. той 

поднесе венец на паметната плоча пред сградата на КНСБ и 

отличи „Софийска вода“АД с награда „Прометея“ за компания 

с добри практики в безопасността и здравето при работа 

(БЗР).  „Министерството на труда и социалната политика 

(МТСП) работи по усъвършенстването на законодателството 

по безопасността и здравето при работа и към момента разра-

ботваме различни инструменти за предотвратяване на трудо-

вия травматизъм“, заяви заместник-министър Донев.  

Вижте повече 

Стартира кампания "Посоката избираш ти" по ОПРЧР 

„Младите хора трябва да имат избор, който да е съзнателен и 

да ги води към активност. Това, което ние трябва да се опита-

ме да направим, е да покажем на възможно най-широк кръг от 

млади хора, че оперативната програма на министерството на 

труда дава възможности за реализация. Именно заради това 

използваме и социалните медии, за да достигнем до младите. 

Това е тяхното пространство, а тази оперативна програма е 

тяхната програма“, това заяви министърът на труда и социал-

на политика Ивайло Калфин на пресконференция за старта на 

кампанията на Оперативна програма „Развитие на човешките 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2015-2015-05-03-09-21-12
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1999-2015-05-03-07-53-02
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2002-2015-05-03-07-56-14
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2000-2015-05-03-07-53-51
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ресурси”- „Посоката избираш ти“. Заедно със заместник-

министър Зорница Русинова, министърът представи инициа-

тивата, насочена към младите хора и борбата с младежката 

безработица.                                                           Вижте повече 

Предстои стартирането на три програми по ОП РЧР 2014-

2020 за заетост и обучение на младежи с общ бюджет 181 

млн. лева 

Предстои стартирането на три програми за заетост и обуче-

ние на младежи по Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020. Общият им бюджет е 

181 млн. лева. Това съобщи заместник-министърът на труда 

и социалната политика Зорница Русинова, която участва на 

28 април 2015 г. в кръгла маса на тема „Интеграция на млади-

те хора в европейска България. Проблеми на младежта: Ми-

тове и реалност“. „По програма „Активни“ са осигурени 26 

млн. лева за активиране и включване в заетост на младежи 

до 29 години“, съобщи заместник-министър Русинова. Тя по-

ясни, че операцията ще бъде насочена към неактивните мла-

дежи. Целта е те да се регистрират в бюрата по труда и да 

бъдат включени в заетост, обучение или върнати в образова-

телната система.                                                     Вижте повече 

Беше подписано споразумението за създаването на тема-

тичен фонд за дуално обучение 

Споразумение за създаването на Тематичен фонд за изпъл-

нение на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на 

принципите на дуалното обучение в българската образова-

телна система“ беше подписано на 30 април 2015 г. в Прези-

денството, между вицепремиера и министър на труда и соци-

алната политика Ивайло Калфин, вицепремиера по европейс-

ките фондове и икономическата политика Томислав Дончев, 

министъра на образованието Тодор Танев, министъра на ико-

номиката Божидар Лукарски и посланика на Конфедерация 

Швейцария у нас – н.пр. Денис Кнобел. Целта на проекта е да 

се създаде капацитет за прилагане на швейцарския модел за 

дуално професионално образование у нас.           

Вижте повече 

Актуализация на Националната стратегия за детето 2008-

2018 г. 

Междуведомствена работна група започва актуализация на 

Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Целта е този 

основен политически документ да бъде синхронизиран с воде-

щи европейски и национални стратегически документи в об-

ластта на политиките за детето и семейството и да се създаде 

обща рамка за прилагането им. Работната група трябва да 

отрази и препоръките, съдържащи се в анализа на изпълнени-

ето на Националната стратегия за детето. Сред тях са да бъ-

дат разработени и прилагани показатели за изпълнение на 

правата на децата във всички секторни политики – образова-

ние, правосъдие, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, 

социална работа и др., и да се предвидят механизми за оцен-

ка на въздействието на различните програми и социалните 

услуги, насочени към детето и семейството.         Вижте повече 

Постигнати са целите за 2014 г. за насърчаване на равно-

поставеността на жените и мъжете 

Кабинетът прие Доклад за равнопоставеността на жените и 

мъжете в България за 2014 г. Документът следва целите на 

Националната стратегия за насърчаване на равнопоставе-

ността на половете (2009-2015 г.), като дейностите са продъл-

жение на усилията на българските институции и организации, 

отговорни за разработването и координирането на държавна-

та политика в областта на равнопоставеността между жените 

и мъжете във всички области. Според обобщените данни, це-

лите на Националния план за действие за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. са постиг-

нати. Въпреки това, в доклада се подчертава, че в бъдеще 

трябва да се обърне внимание на необходимостта от допълни-

телни финансови средства за провеждане на дейности по 

проблемите на равнопоставеността.                    Вижте повече 

МС прие националната програма за превенция на домаш-

ното насилие 

Постигането на стандартизиран подход на дейностите от раз-

личните институции и оптимизиране на взаимодействието им в 
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подкрепа на пострадалите хора е един от очакваните резул-

тати от изпълнението на одобрената днес от правителството 

годишна Програма за превенция и защита от домашното на-

силие. За целта се предвижда изграждане на институционал-

ни механизми за координиране и мониторинг на дейностите 

по превенция и защита от домашното насилие. Програмата 

предвижда разработването и въвеждането на превантивни 

програми сред деца от различни възрастови групи. Очаква се 

в резултат на изпълнението им своевременно да бъде иден-

тифицирано домашното насилие над деца.         Вижте повече 

Правителството финансира 10 национални програми за 

средното образование 

През 2015 г. Правителството финансира 10 национални прог-

рами за средното образование. Първата е „Оптимизация на 

училищната мрежа”, която функционира вече осем години. 

Програмата е механизмът, чрез който се регулират процесите 

на адаптиране на образователните структури както към инте-

ресите и потребностите на децата и учениците, така и към 

спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки 

отделен регион в страната. Програмата обхваща ремонт и 

подобряване на материално-техническото оборудване на 

училища, предоставяне на транспорт на пътуващите ученици-

те, създаване на столово хранене. Общият й бюджет е 19 860 

000 лв.                                                                      Вижте повече 

Инспекциите по труда в Европа се свързват в мрежа 

Създаване на мрежа на Инспекциите по труда в Европа обсъ-

диха експерти на международна среща във Виена в периода 

28-29 април 2015 г. Мрежата на контролните органи ще даде 

възможност за провеждане на съвместни инициативи за огра-

ничаване на трудовата експлоатация на местно, национално 

и международно ниво. Срещата се организира от Агенцията 

за лицензиране в областта на селското стопанство и пакети-

ране на храни към Home Office и Министерството на външни-

те работи на Великобритания, Международния център за раз-

витие на миграционни политики във Виена в сътрудничество 

с Федералното министерство на труда, социалните въпроси и 

защита на потребителите в Австрия.                    Вижте повече 

Стартира глобална седмица за детска безопасност на пътя 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-

жа Ева Жечева и заместник министър-председателя по коали-

ционната политика и държавната администрация и министър 

на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова дадоха старт на 

Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН на 

тема „Децата и безопасността на движението по пътищата“. 

Кампанията ще се проведе от 04 до 10 май 2015 г. Основната 

цел на Третата глобална седмица е да се привлече внимание-

то на обществото към необходимостта от по-добра защита на 

децата и да се набележат мерки за опазване живота и здраве-

то на младите хора като участници в пътното движение на 

национално и местно ниво.                                     Вижте повече 

Четири специализирани трудови борси през втората поло-

вина на април 

През втората половина на месец април Агенцията по заетост-

та проведе 4 специализирани трудови борси, 3 от които мла-

дежки и 1 – ориентирана към ромската общност, както и 9 об-

щи. 1 525 търсещи работа лица посетиха борсите. 187 работо-

датели обявиха 1 068 свободни работни места. Младежките 

трудови борси се проведоха във Враца, Русе и Перник. Там 

работа потърсиха 420 лица. 53 работодатели обявиха 364 сво-

бодни работни места, предимно в сферата на търговията, хо-

телиерството и ресторантьорството, машиностроенето, ши-

вашката и преработващата промишленост.          Вижте повече 

БАИ разработва стратегия за привличане на инвеститори 

Българската агенция за инвестиции (БАИ) работи върху стра-

тегия за привличане на инвеститори. Това обяви председате-

лят й Стамен Янев по време на бизнес закуска на тема 

"България от Шенген до Брюксел", организирана от Български 

форум на бизнес лидерите. Ние нямаме списък с потенциални 

компании, които да вложат парите си у нас, а работим на прин-

ципа "конкретни фирми в конкретна държава", обясни Янев. 

Според него първо трябва да бъде изградена необходимата 

инфраструктура и създадени подходящите условия, за да дой-

дат големите инвеститори. Като пример Стамен Янев даде 

добре развиващия се ИТ сектор.                            Вижте повече 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Заплатите и пенсиите се повишават през 2016 г. 

През следващата година заплатите и пенсиите вероятно ще 

се увеличават. Това стана ясно от думите на вицепремиера и 

министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин 

пред Нова ТВ. В момента сме свидетели на увеличаване на 

събираемостта на Националната агенция по приходите (НАП) 

и Агенция "Митници”. Ако тенденцията се запази до края на 

годината и през следващата, това ще отвори по-големи въз-

можности пред бюджета. Така през 2016 г. ще може да се 

пристъпи към ръст на минимална работна заплата, пенсии и 

т.н. с по-голям процент от предвидения, стана ясно от думите 

на Калфин.                                                                Вижте повече 

Работодателите да вдигнат заплатите, ако искат квалифи-

цирани работници 

След като работодателите непрекъснато казват, че им тряб-

ват квалифицирани работници, трябва да може и да платят за 

това. Това заяви вицепремиерът и социален министър Ивайло 

Калфин. Според него обаче тук държавата би трябвало да 

помогне, като произведе тези хора със съответната квалифи-

кация. „Но не може да имаш изисквания за различен вид ква-

лифицирани специалисти и да ги привличаш с минимални 

заплати“, категоричен бе Калфин. Според него не е нормално 

заплатата да е под линията на бедност и да се очаква, че хо-

рата ще се захванат за работа, ще работят 8 часа на ден и 

със заплатите си няма да могат да изхранят семействата си.  

Вижте повече 

3 милиона българи живеят с до 360 лева на месец 

Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изс-

ледвания към КНСБ заяви в ефира на БНР, че близо 3 милио-

на българи живеят със средства до минималната за страната 

заплата. "Според първото тримесечно изследване за 2015-а 

година средните стойности на необходимата издръжка на жи-

вот се запазва на същите нива спрямо миналата година. Има 

леки колебания, но те основно се дължат на сезонния харак-

тер на пресните зеленчуци и плодове. Последните месеци 

поскъпнаха зеленчуците и през празничните дни отново ще 

купуваме пресни зеленчуци на значително по-високи цени 

спрямо миналата година", каза Иванова.              Вижте повече 

Липсата на мотивация и ценности в основата на безрабо-

тицата сред младите 

Липсата на мотивация и ценности са сред водещите причини 

за това много млади хора да не търсят работа, стана ясно от 

коментара на ръководителя на Националния център на за 

оценка на компетенциите към БСК Томчо Томов в предаване-

то Денят On Air с водещ Ивайло Лаков. Експертът посочи, че 

около 250 хиляди са тези млади хора, които нито търсят рабо-

та, нито учат. Той подчерта още, че мотивацията е вътрешна 

и външна. При първата активността за развитие на умения и 

отговорността за собствения живот е вътрешно присъща на 

отделния човек, докато при друга- причините се търсят извън 

самия него. Към т.нар. външни мотиватори може да се при-

числи размерът на възнаграждението, стана още ясно от ко-

ментара.                                                                   Вижте повече 

Намаление на сивата икономика със 7 пункта носи 2 млрд. 

лева в бюджета 

Около 2 млрд. лева повече може да постъпват всяка година в 

бюджета, ако се намали със 7 процентни пункта сивият сектор 

в България. Това каза председателят на Асоциацията на ин-

дустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и член 

на Икономическия и социален съвет (ИСС), цитиран от прес-

центъра на Съвета. Велев представи становището на институ-

цията относно развитието на сивата икономика у нас. Той по-

сочи още, че изкривяването на конкурентната среда в страна-

та заради прекомерно големия сив сектор на икономиката 

(над 32%) ощетява коректните работодатели.     Вижте повече 
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Правителството отпуска 312 720 лв. за стимулиране на 

талантливи ученици 

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в 

размер на 312 720 лв. за изплащане на стипендии по Програ-

мата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от об-

щинските и държавните училища през 2015 г., финансирани 

от министерствата на младежта и спорта и на културата. 

Програмата, приета от правителството през м. февруари, 

предвижда насърчаване на творческите, научните и спортни-

те заложби и потребности на учениците, заели призови класи-

рания на конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок 

критерий при излъчване на победителите, чрез еднократно 

финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни 

стипендии в размер на 135 лв. месечно.              Вижте повече 

Държавата ще гарантира студентски кредити за 50 

млн.лв. през 2016 г. 

Правителството одобри общ размер на държавните гаранции, 

които могат да се издават през 2016 г. по Закона за кредити-

ране на студенти и докторанти, в размер до 50 млн. лв. Сред-

ствата ще бъдат планирани в закона за държавния бюджет за 

следващата година. Основна цел на програмата за студентс-

ко кредитиране, която започна през 2010 г., е създаването на 

условия за свободно развитие на висшето образование, както 

и за достъп до висше образование чрез споделяне на финан-

совите отговорности между потребителите и държавата.  

Вижте повече 

Нова стратегия за социалните услуги в Търговище 

Започва работа по изготвянето на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Търговище от 2016 до 2020 

година. Това стана ясно на заседание на Областния съвет за 

социално включване и подкрепа, председателствано от за-

местник областния управител Стефан Иванов. На заседание-

то представителите на общините информираха членовете на 

Областния съвет за планираните социални услуги за следва-

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ щата година. Те представиха своите годишни планове за 

действие и допълниха, че предстои планиране, като първо ще 

се организира процеса по изготвянето на нова Областна стра-

тегия за социалните услуги в област Търговище за 2016-2020 

г. След нейното изготвяне, което се очаква да стане до края 

на годината, общините ще заложат услугите си за следваща-

та година.                                                                 Вижте повече 

Стартира проект „Срещу невидимото насилие” 

На 17 април 2015 г. в Пресклуба на БТА - Пазарджик се про-

веде Информационен ден по Проект „Срещу невидимото на-

силие”. Проектът се финансира от Министерство на правосъ-

дието, на основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за защита от домашно насилие и се реализира от 

Фонд за превенция на престъпността - ИГА. Това е четвърти-

ят проект на Фонд – ИГА, чиято цел е навременна и адекватна 

подкрепа на пострадалите от домашно насилие, както и услу-

ги за работа с извършители на домашно насилие.  

Вижте повече 

„Окриляващият поход” срещу рака на гърдата в София 

Г-жа Албена Атанасова с радост прие поканата на AVON и 

Фондация „Една от 8“ да открие „Окриляващият поход“ срещу 

рака на гърдата, с което изрази съпричастността на Столична 

община, подкрепата и помощ за жените, чули диагнозата рак 

на млечната жлеза. Кампанията „От любов към живота – 

AVON срещу рака на гърдата“ вече 14 години неуморно се 

бори да осигури едно по-добро бъдеще на българката. През 

годините са се присъединили десетки известни личности към 

благородната кауза, както и много обикновени граждани, кои-

то дават кураж на жените с рак на гърдата да получат психо-

логическа и емоционална подкрепа възвръщане на своето 

самочувствие в битката.                                         Вижте повече 

София търси най-добра младежка практика за добровол-

ческа инициатива 

Столичната община - дирекция „Превенция, интеграция, 

спорт и туризъм” в партньорство с: Британския съвет, НСА „В. 

Левски”, Национално издателство за образование и наука „Аз-
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буки”, Асоциация за развитие на София, реализира инициати-

ва за подкрепа на младежкото доброволчество. В рамките на 

инициативата е отправена покана към младежки структури – 

ученически съвет, ученически парламент, НПО и образова-

телни институции – средни и висши училища за представяне 

на проектни идеи за доброволческа дейност.      Вижте повече 

Община Севлиево приключи успешно проект за социални 

услуги 

На 30.04.2015 г. Община Севлиево приключва успешно реа-

лизацията на проект BG051PO001- 5.2.12- 0028- C0001 

„Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца 

и младежи с увреждания в община Севлиево”, финансиран от 

Европейски социален фонд 2007-2013г. по Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките ресурси” и Схема за безвъзмез-

дна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме 

нито едно дете” на стойност 326 302, 52 лв. В рамките на дей-

ностите по проекта в периода 01.03.2014г. – 30.04.2015г. бе 

изпълнена общата цел – реализиране на устойчив модел за 

деинституционализация на деца и младежи с и без уврежда-

ния, настанени в специализирани институции чрез развитие 

на социални услуги от резидентен тип в община Севлиево – 

Центрове за настаняване от семеен тип.             Вижте повече 

Заработиха два ЦНСТ в Шумен 

Два от трите центъра за настаняване от семеен тип, които са 

изградени в Шумен по проект “Нов дом за нашите деца” вече 

заработиха. Това каза Петранка Петрова директор на Дирек-

ция “Социална политика и здравеопазване" в община Шумен. 

Г-жа Петрова обяви, че центровете са започнали да функцио-

нират по време на представянето на общинската програма за 

закрила на детето за 2015 година пред постоянните комисии 

към Общинския съвет. Функционират две от къщичките, които 

са за деца и младежи с увреждания.                    Вижте повече 

„Мисията-възможна” ще подкрепя семействата на деца с 

увреждания още в родилното в Търговище 

Родители на деца с увреждания от Търговище ще оказват 

подкрепа на други семейства, в които се е появило дете със 

специални нужди. Иновативната практика става реалност 

благодарение на нов проект „Мисията- възможна”, който ще 

бъде реализиран от Родителската организация "Заедно за 

децата на Търговище". "Раждането на дете с увреждане вина-

ги е стресиращо, а често и неочаквано събитие. Затова роди-

телите, които вече са се сблъскали с този проблем, ще посе-

щават майки на деца с увреждания още след раждането в Ро-

дилно отделение, ще говорят с тях и ще ги подкрепят. За да 

оказват подходяща помощ те ще преминат през обучение, 

проведено от специалисти." обясняват специалистите.  

Вижте повече 

Затварят Дом "Асен Златаров" в Хасково 

146 семейства от Хасковска област са били лишени от детски 

надбавки заради повече от 5 неизвинени отсъствия на децата 

им, съобщи шефът на Регионалната дирекция "Социално под-

помагане" Стефан Манахилов. Първенец в негативната класа-

ция е Хасково, следван от Симеоновград и Харманли. През 

март от дирекцията са подпомогнали 1586 души с общо 132 

хиляди лева. От тях 1419 са в трудоспособна възраст. Броят 

на отпуснатите винетни стикери на хора с намалена трудоспо-

собност или увреждания за областта е близо 5 000. Регистри-

рани са само два отказа.                                         Вижте повече 

Спортен празник събра заедно деца със и без специални 

образователни потребности в Русе 

Традиционният спортен празник, посветен на Деня на храб-

ростта и българската армия и Деня на град Русе – 6 май, 

"Заедно" събра над 120 деца със и без специални образова-

телни потребности в зала "Ялта" днес. Проявата бе открита от 

мажоретки – деца от детските градини и латиноамерикански 

танц от клуб за спортни танци "Настроение". На откриването 

присъстваха зам. областният управител Явор Янчев, предста-

вители на Община Русе, треньорът на шампионките от "Дунав 

8806" Георги Божков, директори на детски и учебни заведения 

и др.                                                                           Вижте повече 

Домът в Просторно вече е социална услуга за възрастни 

От деня, в който бе закрит Домът за деца с умствени уврежда-

ния в село Просторно, в сградата е открита нова социална 
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услуга – съобщи изпълняващият длъжността директор на 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Разград Вио-

лета Тодорова. Центърът за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с психични разстройства в с. Просторно, 

общ.Разград функционира като държавно делегирана дей-

ност. Социалната услуга е обособена на първия етаж от сгра-

дата на бившия Дом за деца с умствена изостаналост. След 

извеждане на децата и младежите от е извършен ремонт и 

освежаване на помещенията в сградата. Осигурена е подхо-

дяща среда за потребителите, близка до семейната.  

Вижте повече 

Конкурс за избор на социални терапевти-детегледачи в 

Казанлък 

Стартира конкурс за избор на социални терапевти-

детегледачи в социалните услуги, които се предоставят по 

проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в град 

Казанлък“, съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък. 

Проектът на общината е финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. Изпълнението му 

е част от прилагането на националната политика за извежда-

не на децата/младежите, в това число такива с увреждания, 

настанени в специализирани институции за деца и младежи. 

Услугите, които се разкриват в рамките на проекта са нови и 

целят замяна на институционалната грижа с такава близка до 

семейната среда в общността.                               Вижте повече 

Бяла Слатина търси доставчик на услуги за ранна интер-

венция 

Община Бяла Слатина отправя покана за изразяване на инте-

рес от потенциални кандидати за предоставяне на услугите 

„Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педа-

гогическа подкрепа на деца с увреждания” по Проект Център 

за деца и родители „Аз и моето семейство”– комплексна, ин-

тегрирана и устойчива грижа за социално включване, Община 

Бяла Слатина, финансиран със заемни средства (Заем 7612 

BG) от Международната банка за възстановяване и развитие 

в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално 

включване. Подробна информация за Проекта за социално 

включване може да бъде намерена на електронната страница 

на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо за-

дание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на 

електронен адрес : www.byala-slatina.com. Срокът за заявява-

не на интерес е 7 май 2015 г.                                 Вижте повече 

Пътуваща изложба „ПРОвокирай се с ПРОфесия“ 

Младежки Информационен Консултантски Център /МИКЦ/, 

домакинстван от Национален Алианс за работа с добровол-

ци /НАРД/ Пловдив ще отбележи Европейската седмица на 

младежта в периода 3 -10 май. Инициативата по случай Сед-

мицата ще представлява изложба с надслов „ПРОвокирай се 

с ПРОфесия”. Целта на изложбата е представяне на провока-

тивни снимки от различни сфери на трудовата заетост с ин-

формация за нужните умения за конкретната професия и 

местата, на които те могат да бъдат придобити.  

Вижте повече 

Изложба "Съвестта ни..." на хора с психични увреждания 

в Добрич 

Изложба "Съвестта ни..." бе открита на 28 април 2015 г. в 

галерията на народно читалище "Йордан Йовков-1870 годи-

на" в Добрич. В нея са представени творби на потребители 

на Дневен център за възрастни хора с психични увреждания. 

Изложбата е под патронажа на областния управител д-р Мар-

гарита Новоселска. Гости на откриването бяха д-р Новоселс-

ка, зам.-кметът Камелия Койчева, Диана Борисова - директор 

на дирекция "Хуманитарни дейности". Изложбата е организи-

рана от читалището в рамките на честванията на неговата 

145-годишнина.                                                       Вижте повече 
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ИНТЕРВЮ 

Зорница Русинова: Над 658 милиона лева за ино-

вативни и междусекторни услуги 

Преди Десетия национален форум на доставчиците на со-

циални услуги, който се проведе от 28 до 30 април 2015 г. в 

Пловдив и организиран от Национален алианс за социална 

отговорност, се обърнахме към заместник-министъра на 

труда и социалната политика Зорница Русинова да предс-

тави основните акценти в реализацията на ОП Развитие 

на човешките ресурси 2014 – 2020 (в това число, осигурява-

не на иновативни социални услуги с висок социален ефект, 

подкрепа на работодатели за разкриване на работни места 

за хора с увреждания и други нуждаещи се на отворения па-

зар на труда и други), да даде оценка за основните предиз-

викателства и потребности за развитие на социалните 

политики и услуги и приносът им за подобряване качество-

то на живот на населението в България и най-вече на тази 

част от тях, имаща нужда от подкрепа и за необходимост-

та от нови политики и адекватни решения за резултатна 

промяна в живота на хората с увреждания, в това число 

възможности за интегрирано образование и качествена 

заетост на отворения пазар на труда.  

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Работилница за усмивки отваря врати за деца с уврежда-

ния от Търговище 

Каква е тръпката да излезеш на театралната сцена? Трудно 

ли е да бъдеш актьор? Как се правят декорите? На тези и 

още куп въпроси ще имат възможност да си отговорят възпи-

таници на Помощното училище "Д-р Петър Берон" в Търгови-

ще. Малчуганите ще бъдат включени в проект „Работилница 

за усмивки”, реализиран от сдружение "Децата на Търгови-

ще", който стартира през тази година. Подкрепени от менто-

ри-артисти децата ще имат възможност да проявят театрал-

ните си заложби и да се забавляват.                   Вижте повече 

Лазар Лазаров: Преосмисляне на досегашните 

подходи 

По повод състоялия се от 28 до 30 април 2015 г. Десети 

национален форум на доставчиците на социални услуги, 

организиран от Национален алианс за социална отговор-

ност, се обърнахме към заместник-министъра на труда и 

социалната политика Лазар Лазаров да даде оценка за раз-

витието на социалните политики и услуги през последните 

години, да посочи какви са основните предизвикателства и 

потребности за развитие на социалните политики и услуги 

и приносът им за подобряване качеството на живот на на-

селението в България и най-вече на тази част от тях, има-

ща нужда от подкрепа, както и каква е оценката за реализа-

цията на процеса на деинституционализация на услугите 

за деца и какви са очакванията Ви за сроковете и основните 

акценти за деинституционализация на услугите за възрас-

тни. По-долу можете да видите мнението на заместник-

министър Лазаров за социалното измерение на европейски-

те политики, преосмисляне на досегашните подходи, тен-

денциите за разширяване на системата от дългосрочни 

грижи и други важни за социалния сектор въпроси. 

Булстрад подкрепи приемни семейства с 20 000 лв. 

Животозастрахователната компания „Булстрад Живот Виена 

Иншурънс Груп“ се включи в каузата „Подкрепяща семейна 

грижа за деца в риск“ с дарение от 20 000 лева, с които ще 

бъдат спасени от изоставяне 10 деца и ще бъдат подкрепени 

20 деца в приемни семейства. Според последните статистики 

България е на първо място в Европа по брой изоставени де-

ца. Всяка година у нас се оставят 2000 бебета. Половината 

от тях – още в родилния дом. Близо 4000 деца в страната ни 

все още живеят в домове.                                     Вижте повече 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

6 - 9 май - Задар, Хърватска. Европейска конференция на 

EASPD „Хора с увреждания и заетост - социално включва-

не чрез работа“ 

Целта на конференцията е да се разгледат възможности-

те за отключване на потенциала на хора с увреждания и да 

се покаже как работодатели и служители с увреждания мо-

гат използват предимствата от по-достъпен и разнообра-

зен пазар на труда като се споделят опит и добри практи-

ки на различни нива и от различни участници. Конференция-

та ще направи преглед на алтернативни стратегии и идеи 

за заетост и ще демонстрира как ефективно да се премах-

ват бариерите и как могат да се разширят възможности-

те за заетост на хора с увреждания в цяла Европа. 

13 май - Минерални бани, Регионален форум на социални-

те услуги 

Форумът се организира от представителството на НАСО 

за Хасково - Сдружение "Шанс и закрила" и община Минерал-

ни бани. Целта на срещата е обмен на опит, представяне 

на добри практики и обсъждане на предизвикателствата, 

свързани с планиране на социалните услуги. 

14 май - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Националната консултативна приемна на НАСО и АСП се 

провежда ежемесечно и е надграждащ резултат на разви-

тото партньорство между НАСО и АСП. Можете да изпра-

щате Вашите писмени въпроси, казуси и проблеми, които 

срещате в практиката си към експертите на Агенция за 

социално подпомагане до 30 април 2015 г.  

21 - 22 май - София, Обучение "Нормативна рамка за орга-

низация и управление на социални услуги" 

Обучението се организира от новата структура към Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) - Национа-

лен програмен и обучителен център, и Агенцията за соци-

ално подпомагане (АСП). Лекторите са главни експерти от 

отдели "Социални услуги за деца" и "Социални услуги за пъл-

нолетни лица" на Агенцията за социално подпомагане.   

25 май - Стара Загора, Конференция „Усъвършенстване 

на социалните услуги в общността по ранна интервенция 

при деца с ментални проблеми“ 

 Конференцията се организира от Гражданско сдружение 

"Алтернатива 55", представителство на НАСО за Стара 

Загора, в рамките на проект със същото име, реализиран с 

финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 

„Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество". 

26 май - Враца, Обмяна на опит и добри практики между 

социални услуги „Дневен център“ 

Събитието се организира от представителствата на НА-

СО във Враца и Монтана, като ще бъдат дискутирани раз-

лични методи и аспекти на работа с потребителите в ус-

лугите "Дневен център". 

27 май - Враца, Обучение "Модели на работа и дейности с 

потребители на услугата Защитено жилище за лица с пси-

хически разстройства“ 

Обучението ще разгледа различни модели на работа и дей-

ности с потребители на услугата "Защитено жилище за 

лица с психически разстройства". Програмата включва раз-

глеждане на най-често срещаните психически разстройст-

ва - шизофрения, биполярно афективно разстройство, епи-

лепсия, депресия, черепно-мозъчни травми, тумори, демен-

ция, Алцхаймер, умствена изостаналост. Предвидена е въз-

можност за дискусия и обсъждане на случаи от практиката.  
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Венета Тодорова, специалист Специализирана  

приемна – НАСО, която на 6 май празнува рожден ден. 

Иван Тодоров, председател на ХобиСклуб и  

представител на НАСО за Добрич, който на  

9 май празнува рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

1 - 30 май - Трета кампания „До работа с колело” 

4 май - Дългопол, Информационна среща на тема 

„Възможности за финансиране през 2015 г. по новите опера-

тивни програми“ 

Информационна среща в рамките на националната 

кампания „Да създадем заедно България 2020 г.“ в Ни-

колаево (Стара Загора), Дългопол (Варна), Гурково 

(Стара Загора), Карлово и Девня 

5 май - Информационна среща в рамките на националната 

кампания „Да създадем заедно България 2020 г.“ в Павел ба-

ня (Стара Загора), Долни чифлик (Варна), Стамболийски  

Търговище, Информационна среща с доброволци от 

Центъра за младежки дейности и инициативи по повод 

Европейската младежка седмица 

7 май - Варна, Пресконференция на ОИЦ - Варна, Представя-

не на резултатите от допитването от инициатива „Да създа-

дем ЗАЕДНО България 2020“ 

Ямбол, Награждаване на победители в конкурс за изра-

ботване на макет от ученици на тема: „Да създадем 

ЗАЕДНО моя европейски град" 

8 май - Монтана, Областен информационен център – Монтана 

организира концерт с участието на младежки духов оркестър 

при ПМГ „Св. Кл. Охридски“ и мажоретен състав при Общинс-

ки младежки дом; ОДК „Ние, врабчетата“; танцов ансамбъл 

„Младост“; певческа група „Пъстренец Junior“; танцова форма-

ция „Dance Machine. Зрителите ще имат възможност да се 

запознаят с получените предложения от граждани за подобря-

ване на тяхното населено място, събрани в рамките на нацио-

налната кампания „Да създадем заедно България 2020 г.“, 

както и с възможностите за повишаване на качеството на жи-

вот в областта чрез реализиране на проекти по оперативните 

програми до 2020 г. 

Варна, Областният информационен център - Варна 

организира фънк, соул и джаз концерт с участието на 

музикантите от „REJOIN project“ Нейчо Петров-Реджи, 

Страцимир Павлов и Валери Ценков. С музикалното 

събитие в навечерието на Деня на Европа ОИЦ офици-

ално ще закрие националната инициатива „Да създа-

дем ЗАЕДНО България 2020“ във Варненска област. 

Предвидена е и томбола с много награди и изненади. 

9 май – Плевен, Кампания „Книги за смет“ 

Концерти-хепънинг в Търговище, Пазарджик, Кърджа-

ли, Благоевград, Видин, Русе, Разград, Плевен, Сли-

вен, Перник, Силистра, Добрич, Бургас, Велико Търно-

во, Пловдив, Смолян 

11 май - София, Среща - дискусия на тема: „Децата имат пра-

во да растат в семейна среда: как да им осигурим това пра-

во“, Фондация „За нашите деца“ 

16 май – Бургас, Кампания „Книги за смет“ 

16 – 19 май – Пловдив, Годишна среща на местните власти 

от Югоизточна Европа 

28 – 30 май – Камчия, Осемнадесета национална среща на 
финансистите от общините, НСОРБ 
1 – 13 юни – Женева, 104-а сесия на Международната конфе-
ренция на труда 
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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) 

Конкурс за социални иновации „Нови начини за растеж“ в Евро-

па (8 май 2015 г.) 

Алианс на градовете финансира проекти на тема „Миграция и 

приобщаващи градове“ (8 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.) 

Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“, Прог-

рама BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“ (18 май 2015 г.) 

Smart Start-Up – Конкурс за иновативни бизнес идеи на младе-

жи (29 май 2015 г.) 

Международен фонд за насърчаване на културата на UNESCO 

2015 (29 май 2015 г.) 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 

2015 (15 юни 2015 г.) 

Грантове на Националната фондация за демокрация (NED) за 

НПО (19 юни 2015 г.) 

Reach for Change в България – ПРОМЯНАТА (30 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Европейски фотоконкурс „Да живеем заедно“ (15 юли 2015 г.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 октомври 2015 г.) 

Национален конкурс  

„Децата и бъдещето на България“ 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

има удоволствието да Ви съобщи, че от 24 април 2015 г. 

стартира конкурс за детска рисунка на тема „Децата и 

бъдещето на България“. Каним всички малки и по-

големи творци да изпратят своята рисунка на тема 

„Децата и бъдещето на България“, като по желание мо-

гат да добавят кратко описание на идея как рисунката 

изобразява виждането им за участието на децата в бъ-

дещето на България, по пощата на адрес п. к. 1000 гр. 

София, ул. „Сердика“ № 13, етаж 4. Допустимите форма-

ти са А4 и А3, с предпочитана от участника изобразител-

на техника.                                                      Вижте повече 

Каним всички приятели, членове и  

партньори на НАСО да се включат в  

популяризирането на инициативата и в привли-

чането на участници в конкурса.  

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

Национална програма за реформи на Република България 

(актуализация 2015 г.) 

Конвергентна програма на Република България (2015-2018 г.) 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

убежището и бежанците 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 

23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

висшето образование 

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществени-

те поръчки 
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