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КАЛЕНДАР 

11 януари - Международен ден на думата 

„благодаря“  

12 януари - Света мъченица Татяна 

Празник на българското военно разузна-

ване  

13 януари - Професионален празник на работе-

щите в областта на киното  

14 януари - Василица - Банго Васил  

17 януари - Свети Антоний Велики 

(Антоновден) 

Празник на град Антоново 
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 България и Черна гора ще подпишат Спогодба 

за социална сигурност 

 Започна раздаването на хранителни продукти 

на над 250 000 хора в нужда 

 Промени в Закона за публичните финанси це-

лят въвеждане на нов механизъм за финансо-

во оздравяване на общините 

 МТСП: Социалните индикатори в Европейски 

семестър се нуждаят от повече анализ 

 Нови услуги за трайно безработните 

 1 милион родители могат да се възползват от 

данъчните облекчения 

 Болниците са обслужили 25 000 души без оси-

гуровки 

 До шести май работим за държавата 

 1,8 млрд.лв. по ОП Регионално развитие през 

2016 г. 

ОЧАКВАЙТЕ! 

Международна конференция  

Правоспособност и достъп до  

правосъдие на хора  

с интелектуални затруднения  

Прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КООНПХУ 

Национален форум на доставчиците 

на социални услуги 

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

НАСО    

Nasoki.bg 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 ГАЛЪП: Българи и румънци най -

проевропейски настроени 

 Програмисти и финансисти са сред най-

търсените професии за тази година 

 Работната сила на Европа ще намалява до 

2040 г. 

 МФ: 2015 г. приключва с 2,8 млрд.лв. ръст на 

приходите 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Във Варна се проведе дискусия по развитието 

на услугата "Ранната интервенция" 

 Област Разград надгражда спектъра на соци-

алните услуги с европейски средства 

 Обществен съвет ще бъде учреден в Беркови-

ца 

 Община Ловеч ще назначи 44 души по приема 

за социални услуги 

 Община Пловдив осигурява топъл обяд за 80 

от най-нуждаещите си граждани 

 Служители от Община Стара Загора дариха 

средства за болен младеж 

 Започна възстановяването на дома за стари 

хора в Черноморец 

 Студът препълни центровете за настаняване 

на бездомни хора в София 

 Децата с увреждания да се освободят от такса 

за детска градина предлага ОС в Хасково 

 В Шабла представиха проекта "Социална под-

крепа за независим живот" 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Баронеса зарадва "различните" деца в Монта-

на с подаръци за Нова година 

 Кметът на Смолян напълни с хранителни про-

дукти хладилника за бедни 

ИНТЕРВЮ 

 Томислав Дончев: Дончев: 4,5% ръст на ико-

номиката не е надежда, а цел 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Столична община е дарила над 3000 книги на 

училища, читалища и библиотеки 

 Близо половин милион са посетителите на 

музейните обекти във Велико Търново през 

2015 година 

 Най-новата галерия „Arsenal of art“ на Ангел 

Гешев отвори врати с обща изложба на 19 

пловдивски художници 

 Второ издание на Арт салон „Любов и вино“ в 

Русе 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица сърдечните поздрави и  

благопожелания на НАСО са за: 

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на общ. Карлово, който 

на 11 януари празнува своя рожден ден.  

Емил Илиев, кмет на общ. Струмяни, който на  

11 януари празнува своя рожден ден. 

Борислава Гицова, експерт "Социални услуги" на НА-

СО, която на 13 януари празнува своя рожден ден. 
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EASPD и НАСО,  
в качеството си на представител на EASPD за 

България, Ви канят да участвате в 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работа-

та на доставчиците на социални услуги за хора с 

увреждания в цяла Европа. Темата на този конкурс 

е концептуална и абстрактна. От снимките се 

очаква да представят ролята в обществото на 

организациите, които подкрепят хората с увреж-

дания, както и да отговарят на въпроса:  

"Как бихте показали с една снимка работата на 

специалиста, които подкрепя хора с увреждания и/

или техните семейства?"  

 

Срок: до 27 март 2016 г. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

14 януари - София, Национална приемна „Социални 

услуги“ и регионална среща на социалните услуги – 

София-град 

Eжемесечните срещи между експерти от АСП и спе-

циалистите от социалните услуги, които дават въз-

можност за изключително полезна обмяна на въпроси 

и казуси от практиката от една страна и търсене 

на възможности за методическа подкрепа от друга, 

продължават да се организират от НАСО и АСП и 

през 2016 г. Можете да изпращате Вашите писмени 

въпроси, казуси и проблеми, които срещате в прак-

тиката си към експертите на Агенция АСП на адрес 

sofia@naso.bg до 7 януари 2016 г.  

21 януари - Пловдив, Национална среща на Звено 

„Майка и бебе“ 

Представителството на НАСО в Пловдив - КСУДС-

Пловдив ще домакинства на среща на екипите на со-

циалната услуга Звено „Майка и бебе“ от цялата 

страна с цел обмен на добри практики и пътища за 

справяне с предизвикателствата при предоставяне-

то на услугата, както и извеждане на предложения 

за нормативни промени с цел повишаване качество-

то на самата услуга. 

21 януари - Пловдив, Работна среща „Ролята на 

специалистите в социалните услуги за деца" 

КСУДС-Пловдив организира работна среща на специ-

алистите от социалните услуги за деца в Област 

Пловдив за обсъждане и формулиране на предложе-

ния, които да бъдат включени в проекта на Закон за 

социалните услуги. 

26 януари - Велико Търново, Обмен на опит на Цен-

трове за социална рехабилитация и интеграция 

Представителството на НАСО във Велико Търново 

организира обмен на опит и добри практики за екипи-

те на услугите „ЦСРИ“ от Област Велико Търново. В 

рамките на срещата отделните участници ще имат 

възможност да споделят казуси от практиката и да 

обсъдят начините за тяхното най-ефективно реша-

ване.     

ПРЕДСТОЯЩО 

11 януари - Русе, Церемония по награждаване „Най-

добрите спортисти на 2015 г.“ 

12 януари - София, Студио за документален театър 

"Vox Populi" представя: Невидими №3: Дом, Червената 

къща 

15 януари - София, Конференция "Правата на децата са 

наша грижа", Фондация „За Нашите Деца“ 

10 - 12 февруари - Правец, Трета национална среща на 

общинските експерти по образование, НСОРБ 

12 февруари - Краен срок за подаване на номинации 

"Проект на годината" 2015 на Фондация "Лале" 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/356-14-01-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/356-14-01-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/356-14-01-2016
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http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/359-21-01-2017
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/360-26-01-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/360-26-01-2016
http://ruse.topnovini.bg/node/650143
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http://www.studiovoxpopuli.org/
http://www.studiovoxpopuli.org/
http://www.studiovoxpopuli.org/
http://www.detebg.org/
http://www.detebg.org/
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/523-2016-01-04-07-39-21
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http://www.tulipfoundation.net/news/py-announcement-462/
http://www.tulipfoundation.net/news/py-announcement-462/


Национален офис:  София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4;  

    0882 122 670; nasoki@naso.bg 
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     Петя Маркова, редактор;  
               Борислава Гицова,  
    Анелия Атанасова 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатст-

ване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

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

временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатс-

тване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

 Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи 

в професионална подготовка, програма Еразъм+ (15 

януари 2016 г.) 

 Проект „Красива България” 2016 на МТСП (18 януари 

2015 г.) 

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за трансг-

ранично сътрудничество България-Македония (25 яну-

ари 2015 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

младежи и младежки работници (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонал и обучаеми в областта на ПОО (2 февруари 

2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

учители и друг училищен персонал (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонала в сферата на образованието на възрастни 

(2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образо-

вание между Програмни държави (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образо-

вание между Програмни и Партниращи държави (2 

февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 3, Проекти за „Структурен 

диалог – срещи между млади хора и отговорните за 

младежката политика” (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 2, Проекти за Стратегически 

партньорства за обмен на добри практики в областта 

на младежта (2 февруари 2016 г.) 

 Втора покана по програма за трансгранично сътруд-

ничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ (15 март 2016 г.) 

 Първа покана по Програма Интеррег за трансгранич-

но сътрудничество България-Турция 2014-2020 (16 

март 2016 г.) 

 Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 

2016 г.) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получи-

ли международна закрила“ (29 април 2016 г.) 

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

2016 г.) 
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