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НОВИНИ ОТ НАСО  

Русенски университет „Ангел Кънчев“ е член на НАСО 

На 19 май 2016 г. в сградата на Русенския университет се със-

тоя среща на представители на Русенски университет „Ангел 

Кънчев“ и Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО), на която бяха разменени документи за членство и пар-

тньорство на Университета в състава на Алианса. Документите 

са подписани от проф. д-р Велизара Пенчева, ректор и Георги 

Георгиев, председател на НАСО.  На срещата от страна на 

Русенски университет участваха проф. д-р Диана Антонова, 

заместник-ректор по научно-изследователската дейност, доц. д

-р Сашо Нунев, преподавател в катедра "Обществено здраве и 

социални дейности", Катя Петрова, началник отдел „Социални 

дейности“ на Община Русе, а от страна на НАСО - г-н Георги 

Георгиев, председател на Алианса и г-жа Маргарита Събева и 

г-жа Елеонора Петрова – представители на НАСО за Област 

Русе. 

„Заедно за многообразие, толерантност и недискрими-

ниране“ в Русе 

На 19 май 2016 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се 

състоя дискусия по проблемите на хората с увреждания на 

тема „Заедно за многообразие, толерантност и недискримини-

ране“, по съвместна инициатива на Клуб на социалния работ-

ник при Русенски университет "Ангел Кънчев", дирекция 

"Здравни и социални дейности" - Община Русе и Национален 

алианс за социална отговорност. Модератор на срещата беше 

доц. д-р Сашо Нунев, председател на Клуба и преподавател в 

катедра "Обществено здраве и социални дейности". Приветст-

вия към участниците отправиха проф. д-р Диана Антонова, 

заместник-ректор, Георги Георгиев, председател на НАСО и г-

жа Мариела Личева, директор на дирекция „Здравни и социал-

ни дейности“, Община Русе. 

Работна среща „Спешен прием към ЦОП - услуга в 

услугата“ в Бургас 

На 19 май 2016 г. в Център за обществена подкрепа - Бургас 

се проведе работна среща на тема: „Спешен прием към ЦОП - 

услуга в услугата. Мястото и потребността от „Спешен прием“ 

при предоставянето на услуги за деца в риск към настоящия 

момент“. Обменът на опит беше организиран от представител-

ството на Национален алианс за социална отговорност – ЦОП-

Бургас, с подкрепата на Община Бургас. В срещата взеха учас-

тие представители на услугата „Център за обществена подкре-
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 ЕК представи специфичните за България 

препоръки в рамките на Европейския се-

местър 

 Министър Русинова: Над 400 малки и сред-

ни предприятия ще подобрят условията на 

труд с европейски средства 

 Министър Русинова встъпи в длъжност и 

представи приоритетите си 

 Драгомир Николов е новият изпълнителен 

директор на Агенцията по заетостта 

 Пенсиите се увеличават с 2,6% от 1 юли 

 Благотворителна инициатива на Президен-

та на Република България „Подкрепи една 

мечта“ търси подкрепа 

 8-годишно момче е най-младият член на Съ-

вета на децата 

 Българското председателство на Съвета на 

ЕС ще струва почти 50 млн.лв. 

 За ратификация се предлагат гаранционни-

те споразумения с ЕБВР и с МБВР за заема 

на ФГВБ 

 Създават се условия за повишаване на 

ефикасността на оперативната програма за 

храни на най-нуждаещите 

 Отпуснати са 213 570 лв. за стипендии по 

Програмата за насърчаване на деца с изяве-

ни дарби 

 Правителството отчете положително салдо 

по консолидираната фискална програма 

 Държавата гарантира 50 млн.лв. за студент-

ски кредити през 2017 г. 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 МОТ: Броят на безработните ще се увеличи с 

нови 3,4 млн. души до края 2017 г. 

 Гърция е световен рекордьор по протести и 

демонстрации 

 НСИ: Доходът от работна заплата и от пенсии 

нараства, от социални помощи намалява 

 Комисарят по правата на човека на Съвета на 

Европа подкрепи министър Екатерина Захари-

ева за законодателните инициативи в детското 

правосъдие и правата на хората с увреждания 

 Българите са сред най-честите жертви на тра-

фик на хора 

 Безработицата през април продължава да па-

да 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Създаде се Обществен съвет за превенция и 

защита от домашно насилие в Община Ловеч 

 Приеха Областната стратегия за развитието 

на социалните услуги в област Кюстендил 

 В Пловдив изпратиха абитуриенти от КСУ 

"Олга Скобелева" 

 Защитено жилище в Бургас отбеляза 5-

годишен юбилей 

 Мобилни екипи ще помагат на родителите на 

недоносени бебета 

 Зaкpивaт тpи coциaлни инcтитyции в oбщинa 

Вeликo Tъpнoвo дo 2020 г. 

 "Социален център"-Бургас с уникален пода-

рък за юбилея на Христо Стоичков 

па“ от цялата страна, в които се предоставя услугата 

„Спешен прием“ – градовете Русе, Търговище, Шумен, Сли-

вен, Бургас и Несебър, както и представители на неправи-

телствените организации "Международна социална служба 

– България", ИСДП, "Надежда и домове за децата", Асоциа-

ция „Деметра“ и др. 

КАЛЕНДАР 

25 май - Ден на безследно изчезналите деца 

28 май - Ден на парковете 

29 май - Международен ден на мироопазващите сили на 

ООН, Празник на град Горна Оряховица 
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ПРЕДСТОЯЩО 

25 май - София, Церемония „Учител на годината – Бълга-

рия 2016 г.“ 

Ямбол, Информационна среща на тема: „Възможности по 

ПРСР  през 2016 г.” 

Балчик, Представяне на процедура „Добри и безопасни 

условия на труд“ 

Видин, Обучение „Електронно кандидатстване и елект-

ронно отчитане чрез ИСУН 2020” 

26 май - Ямбол, Информационна среща на тема: 

„Възможности по ПРСР  през 2016 г.” 

С. Баните, Смолян, Актуални процедури по Оперативните 

програми 2014-2020г. и други нови възможности за евро-

пейско финансиране. 

Велико Търново, Обучение за служители на Обласните 

информационни центрове от Северен централен район 

на тема „Работа с ИСУН 2020“ 

Велико Търново, Информационно събитие на тема „ИСУН 

2020 - електронно кандидатстване, електронно отчитане, 

публичен модул“ 

27 май - Варна, Обучение за служители на Областните 

информационни центрове от Североизточен район за 

планиране на тема „Информационна система за управле-

ние и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН2020“ 

Варна, Информационно събитие на тема „ИСУН 2020 - 

електронно кандидатстване, електронно отчитане, публи-

чен модул“ 

30 май - 9 юни - Пловдив, Инсталацията по проект „Лични 

местоимения: Ние, Вие, Те” ще гостува на две места в 

Пловдив  

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Стартира "Иновация в действие" 

 КЦМ АД спечели наградата на ЕБВР за устойчи-

во развитие в категорията "Компания с най-

добри екологични и социални практики” 

 Доброволци от "Овергаз - Запад" се трудиха в 

Дом "Ильо Войвода" 

 Служители на ЧЕЗ се включиха в инициативата 

„Дни на доброволчеството” 

 Лaйънc клyб “Вeликo Tъpнoвo” зaвeдe дeцa в 

Мyзeя нa вocъчнитe фигypи 

 US-компания зарадва гълъбовци с обновена 

спортна зала 

 Набират персонал за Дневния център за деца с 

увреждания в Разград 

 Център за хора с увреждания откриха в Леси-

чово 

 Кът за специални деца в библиотеката в Плов-

див 

 Хора с увреждания от Сливен се включиха в 

европейската инициатива „Ден без асансьори“ 

КУЛТУРА 

 Правителството предлага 15 дейци на култу-

рата и изкуството да бъдат наградени с орде-

ни 

ИНТЕРВЮ 

 Зорница Русинова: Социалната политика 

не е раздаване само на пенсии и харчене 

на бюджетен ресурс 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Мая Мицова, управител на ЦОП-Кюстендил и предста-

вител на НАСО, която на 27 май празнува рожден ден. 

Жителите и гостите на Горна Оряховица, които на 

29 май празнуват празник на своя град. 
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http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4172-2016-05-21-18-05-17
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4172-2016-05-21-18-05-17
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4167-2016-05-21-14-45-52
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4167-2016-05-21-14-45-52
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4166-2016-05-21-14-42-48
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4166-2016-05-21-14-42-48
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4159-a-c-y-e-o-t-p-o-o-a-e-e-e-a-y-e-a-oc-e-yp
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4159-a-c-y-e-o-t-p-o-o-a-e-e-e-a-y-e-a-oc-e-yp
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4155-us
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4155-us
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4158-2016-05-21-14-06-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4158-2016-05-21-14-06-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4157-2016-05-21-14-05-33
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4157-2016-05-21-14-05-33
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4156-2016-05-21-13-57-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4156-2016-05-21-13-57-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4154-2016-05-21-13-42-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4154-2016-05-21-13-42-50
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4143-15-2
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4143-15-2
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4143-15-2
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4153-2016-05-21-09-18-43
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4153-2016-05-21-09-18-43
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4153-2016-05-21-09-18-43


 Стр. 4 Бр. 21 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

 

НАСО    

Nasoki.bg 

26-27 май - Несебър, Обмен на опит "Работата на 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция 

за деца с увреждания“ 

Представителството на НАСО за Несебър организи-

ра обмен на опит за Центрове за социална рехабили-

тация и интеграция, работещи с деца, като целта на 

срещата е обсъждане на методическите изисквания, 

работата с документи и дискутиране на конкретни 

случаи от практиката.  

1 юни - Представителствата и членовете на НАСО в 

цялата страна ще отбележат Празника на детето с 

различни инициативи 

3 юни - София, Национална среща „Звено „Майка и 

бебе“ 

На 3 юни в националния офис на НАСО в София ще се 

проведе втората среща на екипите на социалната 

услуга „Звено Майка и бебе“, на която ще продължи 

дискусията и извеждането на предложения за промени 

в методиката на услугата, разходните стандарти и 

ще бъдат отбелязани други идентифицирани в прак-

тиката проблеми. Заявки за участие в срещата се 

приемат на sofia@naso.bg до 1 юни включително. 

8-10 юни - Варна, к.к. Златни пясъци, Национален 

форум/изложение „Социални услуги, заетост и раз-

витие“  

Вижте информация на първа страница от бюлетина. 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за приемане на Наредба за администри-

ране на нередности по Европейските струк-

турни и инвестиционни фондове 

 Проект на ПМС за определяне на правилата за 

разглеждане и оценяване на оферти и сключ-

ването на договорите в процедурата за избор 

с публична покана, от бенефициенти на без-

възмездна финансова помощ от Европейски-

те структурни и инвестиционни фондове 

 Повторно обществено обсъждане на проект на 

Наредба за прилагане на подмярка 6.3 

„Стартова помощ за развитието на малки сто-

панства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за определяне на нов размер на социал-

ната пенсия за старост 

 Обнародван Закон за електронната идентифи-

кация 

 Решение за персонални промени в Министерс-

кия съвет на Република България 

Уважаеми колеги и приятели, можете да изпращате 

своите предстоящи събития и реализирани инициати-

ви с цел популяризиране, привличане на нови партньори 

и разширяване на спектъра и обхвата на постигнати-

те резултати на nasoki@naso.bg.  

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/385-26-27-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/385-26-27-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/385-26-27-05-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2117
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2117
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2117
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2117
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2116
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2116
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2116
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2116
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2116
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2116
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2110
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2110
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2110
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2110
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2110
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2110
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/soc%20pensiq%20starost%2005-2016/PMS-Soc_pensia%20za%20starost_2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/soc%20pensiq%20starost%2005-2016/PMS-Soc_pensia%20za%20starost_2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/soc%20pensiq%20starost%2005-2016/PMS-Soc_pensia%20za%20starost_2016.docx
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=742FCA66E6D759407D56D21E30A5E0C4?idMat=103709
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=742FCA66E6D759407D56D21E30A5E0C4?idMat=103709
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=742FCA66E6D759407D56D21E30A5E0C4?idMat=103920
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=742FCA66E6D759407D56D21E30A5E0C4?idMat=103920


 

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

    0882 122 670; nasoki@naso.bg 

 

ИЗДАВА  

Стр. 5 

Редакционен екип:  Георги Георгиев, председател ;  
     Петя Маркова, редактор;  
               Анелия Атанасова,  Диана  
    Язаджиева, Жана Михова,  
    Зоя Чалъкова 

Бр. 21 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно 

кандидатстване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатст-

ване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без 

краен срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо 

кандидатстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в 

България (текущо кандидатстване) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за без-

работни над 29 години по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

 Транснационални проекти за популяризира-

не на добри практики за ролите, базирани на 

пола, и за преодоляване на половите стере-

отипи в образованието, обучението и на ра-

ботното място (27 май 2016) 

 Оpen Society: Програма за студентски инова-

ции (30 май 2016) 

 „Еразъм+“ КД 3: Подкрепа за реформиране на 

политиката: Социално приобщаване чрез об-

разование, обучение и младеж (30 май 2016) 

 Повишаване на обществената осведоменост 

по въпросите на развитието и насърчаване на 

образованието за развитие в ЕС (1 юни 2016) 

 Програма Херкулес III за 2016 (9 юни, 16 юни, 

23 юни 2016) 

 ПрограмаEASI, Ос PROGRESS: Действия за 

увеличаване на търсенето и предлагането на 

финансов пазар за социални предприятия (13 

юни 2016) 

 Операция „Добри и безопасни условия на 

труд“ (14 юни 2016 г.) 

 Конкурс ‐ Стартъп за Училищни модели – 2016 

(24 юни 2016 г.) 

 Програма "Мария Кюри ASSISTID" 2016 г. (30 

юни 2016 г.) 

 Намаляване на безработицата сред младите 

хора и създаване на кооперации (30 юни 2016) 

http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1M9bHNI
http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/27m4ovS
http://bit.ly/27m4ovS
http://bit.ly/1TCNwqL
http://bit.ly/1TCNwqL
http://bit.ly/1TCNwqL
http://bit.ly/1TTz4xh
http://bit.ly/1TTz4xh
http://bit.ly/1TTz4xh
http://bit.ly/1rLDyNi
http://bit.ly/1YrzegL
http://bit.ly/1YrzegL
http://bit.ly/1YrzegL
http://naso.bg/2011-08-26-12-06-05/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/22-funding-possibilities-bg/2014-14-06-2016
http://naso.bg/2011-08-26-12-06-05/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/22-funding-possibilities-bg/2014-14-06-2016
http://naso.bg/2011-08-26-12-06-05/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/22-funding-possibilities-bg/2015-24-06-2016-2016
http://bit.ly/1lCl7r7
http://bit.ly/27m4nYO
http://bit.ly/27m4nYO

