
Бр. 22(3)/02.06.2014 г. 

НАСО    

Nasoki.bg 

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 

„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ И 
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Министерството на труда и социалната политика, На-

ционалното сдружение на общините в Република Бъл-

гария, Европейската асоциация на доставчиците на 

услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Национален 

алианс за социална отговорност /НАСО/ организират 

Девети национален форум на доставчиците на социал-

ни услуги.  

 

 

Вижте: Програма  

 

За допълнителна информация, справки и регистра-

ция: 

Организационни въпроси:                  Финансови въпроси:  

Павлин Танев - 0884 688 466             Калинка Павлова  

Радосвета Иванова - 0884 688 414    0884 688 443;  

                                                               052/ 830 169 

КАЛЕНДАР 

2 юни - Ден на Христо Ботев и на загиналите за сво-

бодата и независимостта на България 

Празник на селата Алеково и Новоселец 

3 юни -  Ден на село Самуилово, община Сливен 

4 юни - Международен ден за защита на децата — 

жертви на агресия 

5 юни - Световен ден на околната среда 

Именници: Доротей, Доротея 

7 юни - Именници: Валери, Валерия  

8 юни - Световен ден на океаните 

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Концепции за промени в нормативната уредба за работа 

и заетост 

На 26 май 2014 г. бе проведена първата среща на Междуве-

домствена работна група за изготвяне на Концепция за про-

мени в нормативната уредба в съответствие с прилагане на 

чл. 27 Работа и заетост от Конвенцията за правата на хората 

с увреждания на ООН. В групата са включени експерти от 

Министерство на труда и социалната политика, Министерст-

во на регионалното развитие, Министерство на финансите, 

Министерство на правосъдието, Агенция по заетостта, Аген-

ция за хората с увреждания, Националния съвет за интегра-

ция на хора с увреждания и др. Национален алианс за соци-

ална отговорност също участва в работната група.  

Вижте повече 

Регионална среща на доставчиците на социални услуги 

от област Кюстендил 

На 27 май 2014 г. в сградата на Община Кюстендил се прове-

де регионална среща на доставчиците на социални услуги от 

област Кюстендил. Срещата се организира по инициатива на 

Национален алианс за социална отговорност със съдействи-

ето на община Кюстендил, която беше домакин на събитието. 

Национален алианс за социална отговорност представи въз-

можностите за международно и национално партньорство с 

цел повишаване качеството и спектъра на предоставяните 

услуги, възможностите за влияние върху промени в норма-

тивната база и основните проекти и насоки, по които работи 

НАСО в момента.                                                   Вижте повече 

 

Обсъждане на съвместни проекти с АСП 

На 30 май 2014 г. се състоя работна среща между г-н Ивайло 

Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално под-

помагане (АСП) и г-н Георги Георгиев, председател на Наци-

Създаден е Национален съвет по демографска политика 

Правителството създаде Национален съвет по демографска поли-

тика като консултативен орган за осъществяване на сътрудничест-

во и координация между държавните органи и институции, органите 

на местното самоуправление и неправителствения сектор при раз-

работването, планирането, програмирането, идентифициране на 

ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнение-

то на държавната демографска политика. Председател на Съвета 

ще бъде министърът на труда и социалната политика. Целите на 

демографската политика на правителството са свързани със заба-

вяне на темповете на намаляване на броя на населението с тен-

денция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване 

на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхно-

то здравословно състояние, образованост квалификация, способ-

ности и умения; адаптиране на социалните системи и секторни 

политики към застаряването на населението.               Вижте повече 

 

Новата ОПРЧР с акцент върху повишаване качеството на жи-

вот 

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г. като основа за провеждане на 

официални преговори с Европейската комисия. Оперативната прог-

рама е стратегическият документ за усвояване на финансови сред-

ства, съфинансирани от Европейския социален фонд и национал-

онален алианс за социална отговорност (НАСО). В рамките 

на срещата бе обсъден хода на изпълнение и развитие на 

партньорството по проекти на НАСО и членове на НАСО, в 

които АСП е партньор. Бяха разгледани също темите и пред-

стоящите основни въпроси, които ще бъдат представени на 

Деветия национален форум на доставчиците на социални 

услуги от 11 до 13 юни, на който ще участват експерти на 

АСП.                                                                         Вижте повече 

http://bit.ly/1nJ9tI5
http://bit.ly/1kaDGi5
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/559-2014-05-30-08-03-23
http://bit.ly/1kXb6AN
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ния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който 

ще обхване територията на цялата страна. Общият размер на 

средствата, предназначени за ОП РЧР, възлиза на близо 1,420 

млрд. евро. От тях близо 840 млн. евро са по линия на Европейс-

кия социален фонд, малко над 55 млн. евро са по линия на Иници-

ативата за младежка заетост, а близо 146 млн. евро са съфинан-

сиране от националния бюджет.                                   Вижте повече 

Международна конференция „Достоен труд и диалог – обмен 

на добри практики” 

Достойният труд и социалният диалог имат ключово значение за 

устойчивото икономическо и социално развитие, каза заместник-

министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова. 

Заедно с президента на КНСБ Пламен Димитров и посланика на 

Норвегия у нас Гюру Катарина Викьор на 26 май 2014 г. тя откри 

международна конференция на тема „Достоен труд и диалог – 

обмен на добри практики” в „Радисън Блу Гранд Хотел”. 

„Социалният диалог е механизъм за провеждането на политики, 

свързани със защита на трудовите права, пазара на труда, бед-

ността, професионалното обучение и квалификация”, отбеляза 

заместник-министър Дянкова като подчерта ролята на социалните 

партньори в осъществяването на тристранен диалог.  

Вижте повече 

Среща и конференция на транснационална мрежа за подкрепа 

на деинституционализацията на грижата за деца 

На 26 май 2014 г. пред италианска делегация заместник-

министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров откри 

встъпителна среща по проект „Транснационална мрежа за подкре-

па на децата и семействата и деинституционализация на грижата 

за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси” 2007-2013 г. Проектът се изпълнява от Минис-

терство на труда и социалната политика, чрез дирекция 

„Социално включване”, като партньори са Държавната агенция за 

закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и автоно-

мен италиански регион Сицилия.                                  Вижте повече 

Националният съвет за насърчаване на заетостта обсъди 

проект „Сдружения за квалификация” 

Експертите от Националния съвет за насърчаване на заетостта 

обсъдиха на 27 май 2014 г. проект „Сдружения за квалификация”, 

одобрен за финансиране в рамките на Националния план за дейст-

вие по заетостта през 2014 г. Заседанието води заместник-

министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Проек-

тът е разработен в рамките на българо-австрийското сътрудничест-

во в областта на пазара на труда между Министерството на труда и 

социалната политика на България и Федералното министерство на 

труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия. 

То е продължение на пилотен проект за развитие на „Виртуална 

мрежа за обучение Австрия – България”, финансиран изцяло от 

австрийската страна.                                                         Вижте повече 

Фонд „Условия на труд” отпусна над 613 хиляди лева за модер-

низация на работни места 

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 613 хиляди лева за мо-

дернизация на работни места. Това стана факт след подписаните на 

29 май 2014 г. в МТСП договори за проекти между ФУТ и 10 фирми. 

Дейностите на предприятията са в различни сектори – добив и обо-

гатяване на руди; текстилна промишленост и конфекция; автомобил-

на индустрия; печатарски изделия; производство на зърнени култу-

ри; машиностроене; производство на алкохол. „С инвестициите в 

подобряване на условията на труд предприятията стават по-

конкурентоспособни и печеливши”, подчерта управителят на ФУТ и 

заместник-министър на труда и социалната политика Светлана Дян-

кова.                                                                                     Вижте повече 

Ще бъде разработена методика за работа на педагогическите 

съветници 

Държавната агенция за закрила на детето предложи на Министерст-

вото на образованието и науката да бъде разработена съвместно 

методика за работа и да се регламентира ясно дейността на педаго-

гическите съветници в училищата, тяхната роля, връзките и взаимо-

действието им с органите за закрила на детето, родителите, 

МКБППМН и др. Необходимо е и да се направи преглед на действа-

щата нормативна уредба, с цел изменението и допълнението й, във 

връзка с професионалното обучение на ученици с обучителни зат-

руднения, които учат интегрирано в масови училища и не са с умст-

вена изостаналост и да се разработи методика за учебния план, по 

който се обучават тези деца, както и за покриване на държавните 

образователни изисквания от дете със СОП.                  Вижте повече 

 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/557-2014-05-30-07-58-39
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/555-2014-05-30-07-42-44
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/554-2014-05-30-07-37-06
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/556-2014-05-30-07-44-36
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/558-613
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/561-2014-05-30-08-43-40
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Заетост, намаляване на бедността, социално включване и 

модернизиране на публичните политики в ОПРЧР 

Средствата, предназначени за Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), са в 

размер на 895 млн. евро или близо 2 млрд. и 36 млн.лв. с 

включено националното съфинансиране. Ресурсът е с 20% 

повече от предходния програмен период, каза заместник-

министър Светлана Дянкова, изпълняващa функциите на ми-

нистър на труда и социалната политика на пресконференция 

в МТСП на 30 май 2014 г. Заедно със заместник-министър 

Росица Янкова тя представи приоритетите на новата опера-

тивна програма, одобрена на вчерашното заседание на Ми-

нистерски съвет.                                                      Вижте повече 

Евростат: България начело по риск от изпадане в бед-

ност 

През 2012 г. делът на хората, които се намират в риск от из-

падане в бедност или от социално изключване, в Европейския 

съюз се увеличи с 0,5 процентни пункта до 24,8%. Или това са 

124,2 млн. души, сочат последните актуални данни, цитирани 

от ZeroHedge. Рискът е нараснал най-много в спасяваните 

държави Гърция и Кипър, където делът на хората, заплашени 

от бедност, е нараснал с 3,6 и 2,5 процентни пункта, съответ-

но. Най-нисък е рискът в Холандия – 15%, а най-висок - в Бъл-

гария. У нас цифрата доближава 50%, което означава, че на 

практика всеки втори е заплашен от изпадане в бедност или 

от социално изключване.                                        Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Варна започва работа по проект „Младежта в действие“ 

Общинската дирекция „Образование, младежки дейности и 

спорт” на град Варна започва работа по проект „Младежта в 

действие“ чрез Изпълнителната агенция за образование, 

аудиовизия и култура /EACEA/. Той е с продължителност 22 

месеца и предвижда реализиране на 5 младежки междуна-

родни тренинга с участието на партньори от Солун (Гърция), 

Клуж-Напока (Румъния), Брага (Португалия), Торино 

(Италия) и Марибор (Словения) – градове, вече удостоени с 

титлата Европейска младежка столица. В проекта е включе-

но още провеждането на 10 младежки инициативи на терито-

рията на община Варна, предложени и разработени от мест-

ни младежки неправителствени организации.    Вижте повече 

"Асистент за независим живот" стартира и в Благоевг-

рад 

Да бъде въведена нова социална услуга "Асистент за неза-

висим живот" в община Благоевград, предлага местният съ-

Над 70 кандидати в конкурса за младежки проект 

Общо 72 проектни предложения постъпиха в областните информа-

ционни центрове за Конкурса за младежки проект, който премина-

ва под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". 

Следващата фаза от инициативата е оценка и класиране на полу-

чените предложения на регионално ниво. Най-оспорвана ще бъде 

надпреварата в областите София, Пловдив и Враца, където са 

подадени най-много проектни идеи. Резултатите по места ще бъ-

дат обявени в периода 16-20 юни 2014 г. Победителите в регио-

налния кръг ще получат по един електронен четец за книги.  

Вижте повече 

Направление "Социални дейности" на Русенския университет 

стана член на европейска асоциация 

Професионалното направление "Социални дейности" на Русенс-

кия университет “Ангел Кънчев” вече е редовен член на EASSW – 

Европейската асоциация на училищата по социална работа, съоб-

щиха от пресцентъра на ВУЗ-а. То беше прието в организацията 

на 27 май тази година и е първият български член на Асоциацията, 

която е клон на Международната асоциация на училищата по со-

циална работа.                                                                Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/570-2014-05-31-08-02-42
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/572-2014-05-31-12-11-29
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/567-2014-05-30-10-12-43
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/562-70
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/569-2014-05-30-10-39-47
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ветник Кирил Илиев. Чрез нея ще могат да бъдат подпомага-

ни непълнолетни лица, с трайни увреждания, като при ефек-

тивни резултати услугата ще бъде разширена, така че да 

обхваща по-голям кръг от нуждаещи се. За да бъде реализи-

рана идеята е необходимо да се сформира временна коми-

сия, която да разработи нормативната основа. "Тази услуга 

ще бъде допълваща дейността на държавата и насочена 

към най-уязвимата и най-нуждаещата се социална група, т.е. 

децата с увреждания.“                                          Вижте повече 

Проект „Усъвършенстване на социалните услугите в 

общността по ранна интервенция при деца с ментални 

проблеми” 

Мониторинг за изпълнение на проект „Усъвършенстване на 

социалните услугите в общността по ранна интервенция при 

деца с ментални проблеми”, който се реализира с финансо-

вата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за 

реформи, свързани с участието на гражданското общество» 

бе проведен от представител на Швейцарското междинно 

звено, информират от Сдружение в обществена полза 

"Алтернатива 55", член на НАСО. В рамките на проекта до 

момента са изпълнени действия за информационна кампа-

ния, обучени са 25 представители на малки общини от реги-

она (Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан ) в подкрепа разви-

ването на социални услуги за деца с ментални проблеми.  

Вижте повече 

Нова социална услуга започва работа в Сливо поле 

На 1 юни се разкрива нова социална услуга „Дневен център 

за деца и младежи с ментални увреждания” в Сливо поле, 

ул. „Христо Ботев” №1, като делегирана държавна дейност. 

Това съобщи по време на пресконференция на 29 май 2014 

г. главният експерт в териториалната структура на Агенцията 

за социално подпомагане - Русе Татяна Дончева. Тя е в съ-

ответствие със стратегическите и оперативни цели на Наци-

оналната стратегия за дългосрочна грижа и необходимостта 

от СУ на областно ниво, както и за конкретните общини; с 

поет ангажимент за развитие на услуги в общността за пре-

венция на социалното изключване и изолацията на децата и 

младежите с увреждания.                                     Вижте повече 

113 потребители от Смолян са ползвали услугата 

„Помощ в дома” 

Община Смолян приключи изпълнението на проект 

„Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреж-

дания от Община Смолян”. Това каза на заключителната 

пресконференция по проекта координаторът му - Любка Ба-

дева, предаде Радио „Фокус” – Смолян. Проектът е осъщест-

вен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките 

ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на 

ЕС, Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-5.1.04-0205-С0001/10.12.2012 г. „Помощ в до-

ма”. Договарящият орган на проекта е Агенция „Социално 

подпомагане”, а бенефициент е община Смолян. Продължи-

телността на проекта е била 16 месеца, а стойността му – 

217 301 лв., поясни Бадева. В рамките на проекта е разкрито 

Звено за услуги в домашна среда.                       Вижте повече 

Услуги за 150 деца до седем години предлага Община 

Крушари 

Община Крушари стартира изпълнението на дейности по 

реализирането на проекта си „Комплекс за социални услуги 

за деца от 0 до 7 години и техните семейства”, съобщиха от 

общинската администрация. През летните месеци предстои 

да започне предоставянето на две нови услуги. Първата е 

насочена към деца от подготвителните групи в детските гра-

дини, които имат проблеми в усвояването на българския 

език, за които ще бъде отворено лятно училище. Чрез допъл-

нителни занимания, игри, излети и кратки екскурзии на деца-

та ще бъде предложена възможност за допълнителна подго-

товка за равен старт в училище.                           Вижте повече 

 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/571-2014-05-31-12-04-58
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/565-2014-05-30-09-58-31
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/568-2014-05-30-10-35-54
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/573-113
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/574-150
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Мамарчево с център за възрастни хора 

Четири фирми са подали оферти за участие в обществената 

поръчка за изграждането на Център за възрастни хора и хо-

ра с деменция. 600 000 лева са отпуснати от Публичната 

инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на 

регионите" за преустройството на бившата детска градина в 

село Мамарчево в Център за възрастни хора с деменция. По 

проекта се предвижда и изграждането на втори център за 

защитено жилище „ В общината има настанени 11 потреби-

тели в защитеното жилище в Болярово , а в Дома за възраст-

ни във Воден 33-ма. „За това се насочехме се в тази посока, 

вместо детска градина, тъй като няма деца, а и материална-

та база в Мамарчево е много добра и искаме да я запазим”, 

зауяви кметът на община Болярово Христо Христов.  

Вижте повече 

Общински младежки център започва работа в Добрич 

Статут на Общинския младежки център "Захари Стоянов" в 

Добрич бе приет с пълно мнозинство от Общинския съвет на 

днешното му заседание. Според него, центърът е създаден 

като специфична общинска структура, за да предлага усло-

вия за осъществяване на дейности, предназначени за децата 

и младите хора от общината. Целта е да се стимулира лич-

ностната и социалната реализация и интеграцията в общест-

вото, да се подпомага развитието на интересите и даровани-

ята – професионални, творчески, културни, социални, духов-

ни и други. Центърът изпълнява общински, регионални и 

национални програми, подпомага и активно съдейства за 

изпълнението на националната и общинска политика. 

 Вижте повече 

Обсъждаха деинституционализацията на работна среща 

в Русе 

Представители на общини, институции, доставчици на соци-

ални услуги и неправителствени организации участваха в 

заседанието на Областния координационен механизъм по 

деинституционализация, съобщиха от областната админист-

рация. Събитието бе водено от Айлян Карамехмедова, за-

местник-областен управител. В срещата се включиха и два-

ма медици - д-р Орлин Кожухаров, като председател на 

Сдружението на общопрактикуващите лекари в Русе и д-р 

Даринка Йорданова. Участниците приеха доклад за напредъ-

ка по изпълнение на дейностите по проект „ПОСОКА: се-

мейство” с бенефициент Министерството на здравеопазва-

нето и обсъждаха ролята на общопрактикуващите лекари 

като част от екипа, оказващ подкрепа на дете в риск и него-

вото семейство.                                                     Вижте повече 

Център за обществена подкрепа отваря в Тенево 

Проектът „Насърчаване на процесите на социално включва-

не в българското село чрез разкриване на Център за общес-

твена подкрепа в община „Тунджа” на община „Тунджа” е 

одобрен и ще бъде финансиран от Фонд „Социална закрила” 

към Министерство на труда и социалната политика. Основ-

ната цел е чрез създаване на Център за обществена подкре-

па в с. Тенево, община „Тунджа”, да бъде приложен устойчив 

модел за предоставяне на подкрепящи комплексни услуги за 

деца и младежи от 7 до 18 г. и за семейства в риск. В рамки-

те на 8 месеца 20 потребители от село Тенево и от още 12 

населени места на общината ще получат професионална и 

квалифицирана подкрепа от специалисти – социален работ-

ник, психолог и социален педагог.                       Вижте повече 

Специална маркировка улеснява хората с увреждания в 

Бургас 

В Бургас положиха специална маркировка, насочваща хора-

та с двигателни увреждания по удобен за тях маршрут в ра-

йона на МБАЛ, съобщиха от общината. В сградите на МБАЛ - 

Бургас се помещават множество заведения за доболнична и 

болнична помощ, провежда се физиотерапия, настанена е и 

Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ). 

Поради тази причина районът е често посещаван от хора с 

временно или трайно намалена подвижност. Самите сгради 

са достъпни - трудното е да се стигне до тях заради естест-

вения наклонен релеф на терена.                       Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/575-2014-05-31-12-57-33
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http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/578-2014-05-31-13-16-05
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КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Мусала Софт е първата компания в България с внедрен 

стандарт за социална отговорност 

Мусала Софт е първата компания в България с внедрен стан-

дарт ISO 26000 - Указания за социална отговорност. Стандар-

тът обхваща широк спектър от препоръки и предлага инстру-

менти за компаниите, с които те да оказват положително въз-

действие върху хората и околната среда, както и върху начи-

на, по който управляват своя бизнес. На проведена среща 

медиите се запознаха с важните теми в областта на корпора-

тивната социална отговорност и с ценностите, които стандар-

тът възпитава. „ISO 26000 представлява интернационален 

консенсус за това какво означава социална отговорност и кои 

са съществените елементи, които трябва да бъдат отчетени 

при нейното прилагане.                                          Вижте повече 

 

Елаците мед” и „Геотехмин” дариха книги 

На 28 май 2014 година от 17:00 часа в Народно читалище 

„Тодор Пеев-1871”, гр. Етрополе се проведе тържествена ве-

чер под мотото „Култура и национална идентичност”. Поводът 

за културното събитие е дарение на художествена литерату-

ра, а организатори са „Елаците мед” АД и „Геотехмин” ООД, 

със съдействието на издателство „Захари Стоянов”. Срещата 

беше открита от Иван Гранитски, който е директор на изда-

телство „Захари Стоянов” и по покана на кмета на община 

Етрополе инженер Богомил Георгиев. „Програмата е елемент 

от Корпоративната социална отговорност на двете дружества 

в областите знание, образование и опазване на културно-

историческото наследство. Насочена е към младото поколе-

ние на Етрополе, Мирково, Златица, Копривщица, Пирдоп, 

Чавдар, Челопеч, Антон, Петрич, Църквище, Душанци, Карли-

ево, Смолско, Буново, Каменица и Лопян. Реализира се за 

трета поредна година.                                            Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Люк Зелдерло: Социалната отговорност към хората с 

увреждания изисква предоставянето нa качествени услу-

ги 

Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоци-

ация на доставчици на социални услуги за хората с увреж-

дания, не се нуждае от подробно представяне. По време на 

работното си посещение в България през месец април 

2014 г., той сподели, че се работи много в търсене на нови 

подходи за предотвратяване на лошите условия на живот, 

както и че се търсят промени в законодателството и 

нормативните документи. Участието му в Експертната 

група по деинституционализация към Европейската коми-

сия му дава възможност да помага за поддържане на кон-

такти с неправителствени организации и да ги подкрепя в 

тяхното развитие. 

Десислава Терзиева: Целта ми е европейските пари да 

стигнат до 67 града, за да живеят българите по един 

стандарт! 

Родена на 17 август 1965 г. Магистър по право от СУ “Св. 

Климент Охридски”. През 1991-2001 г. е експерт в минис-

терството на регионалното развитие. От 2002 до 2005 г. 

е работила последователно в агенция “Пристанищна ад-

министрация” и в министерството на транспорта. В пе-

риода 2006-2009 г. е шеф на дирекция в министерството 

на държавната администрация. От 2011 до 2013 г. ръково-

ди дирекция “Стратегическо развитие и координация” в 

Министерския съвет. Избрана е за министър на регионал-

ното развитие на 29 май 2013 г. 

http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/564-2014-05-30-09-51-49
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28 май – 12 юни – Женева, 103-ата сесия на Международна-

та конференция на труда 

1-6 юни – София, Фестивал „Световен Театър в София”  

31 май – 6 юни – Пловдив, Международен фестивал за теа-

тър и съвременен танц „Черната кутия“ 

1-8 юни – Варна, Обучение „Мениджмънт на мащабни мла-

дежки събития“, Община Варна 

2-3 юни – Ловеч, Двудневен семинар „Възможности за хора-

та в риск“ 

2 юни – Габрово, Новите хоризонти пред младите хора 

3-4 юни – Велико Търново, „Ние можем – дни на социалните 

услуги в подкрепа на Велико Търново за Европейска столица 

на културата през 2019г.”  

3 юни – Стара Загора, Обучение за работа с ИСУН 

Ловеч, Възможности за социално предприемачество през 

периода 2014-2020 в контекста на новите оперативни програ-

ми 

4-5 юни – Летница, Възможности в подкрепа на хората в риск 

за развитие на социална икономика и социално предприема-

чество 

4 юни – Белоградчик, Представяне на Споразумението за 

партньорство 

4-7 юни – Слънчев бряг, Международна българо-

скандинавска научно-практическа конференция „Учене през 

целия живот. Добри практики. Предизвикателства. Тенденции 

за развитие“ 

5-6 юни - София, Обучение "Младежко участие", ФИЦЕ Бъл-

гария 

 

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

4 юни - София, Обучителен център: Обсъждане и приема-

не на материалите за Националния форум на доставчици-

те на социални услуги 

Членовете, експертите и партньорите на НАСО, работи-

ли в различните работни групи през последните месеци, 

ще направят обсъждане и ще финализират материалите 

за предстоящия Девети национален форум. 

18 - 20 юни - Брюксел, Лятна среща на EASPD 

От 18 до 20 юни 2014 г. EASPD организира серия от съби-

тия в рамките на Лятна среща. Предвиждат се два семина-

ра - за разработка на проекти и  "Настоящи предизвика-

телства за доставчиците на услуги за хора с увреждания: 

Личностно ориентирани подходи и модели на добри практи-

ки”. Ще бъдат представени проучването и резултатите 

от три двугодишни проекта: "Бариери, възпрепятстващи 

прехода от училище към заетост" (в който участва НАСО), 

"Адаптиране на услуги за хора с увреждания към нови пот-

ребители" и "Възрастни със специални образователни пот-

ребности - проучване на най-добри практики". В рамките на 

лятната среща ще заседават специализирани комисии на 

EASPD, както и ще се проведе среща на борда и Общо съб-

рание. 

Информационна кампания  

"Споразумение за партньорство" 

 

От 28 май 2014 г. до 13 юни 2014 г. в цялата страна ще 

се проведат серия открити приемни и информационни 

събития, посветени на Споразумението за партньорство 

на Р. България. Инициативата е на мрежата от 28 инфор-

мационни центъра за популяризиране на Кохезионната 

политика на Европейския съюз. 

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3567&catid=1
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http://www.plovdiv.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%82/
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Социалното договаряне в България и европейският опит при 

предоставянето на социални услуги от външни доставчици 

(Български център за нестопанско право) 

Проект на РМС за предложение до Народното събрание за 

приемане на Стратегия за развитие на висшето образование 

в Република България за периода от 2014 - 2020 г. 

Практическа инструкция за създаване и оформяне на доку-

ментите в публичната администрация 

Национална програма за превенция и защита от домашно 

насилие за 2014 г. 

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.  

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.) 

USAID, Развитие на иновативни начинания (15 април 2015 г.) 

Процедура за сийд инвестиции до 200 хиляди евро в стартъп 

компании (9 юни 2014 г.) 

Помощ за книгата - 2014, Министерство на културата (10 юни 

2014 г.) 

KA2 Еразъм + Стратегически партньорства (1 октомври 2014 

г.) 

Европа за гражданите: Проекти за гражданско общество (1 

септември 2014 г.) 

Европа за гражданите: Побратимяване (4 юни и 1 септември 

2014 г.) 

Европа за гражданите: Мрежи от градове  (4 юни и 1 септемв-

ри 2014 г.) 

Европа за гражданите: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

„Партньорства за сътрудничество в областта на спорта“ и 

„Европейски спортни събития с нестопанска цел“ (26 юни 

2014 г.) 

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Хоризонт 2020, Обществена и политическа ангажираност на 

младежи и тяхната перспектива за Европа (3 юни 2014 г.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за участие в  

програма за социално предприемачество  

за неправителствени организации 

Българският център за нестопанско право, Програмен 

и аналитичен център за европейско право и Фондация 

УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за 

България" обявяват програма за социално предприе-

мачество, включваща обучения по социално предпри-

емачество и развитие на стопанска дейност от непра-

вителствени организации, подготовка на бизнес план 

за стартиране на стопанска дейност и участие в кон-

курс за най-добър бизнес план. 

Три неправителствени организациите ще си разпре-

делят увеличеният награден фонд от 30 000 лева, 

предоставен от Фондация УниКредит и Фондация 

„Америка за България". 

Срокът за кандидатстване е 20 юни 2014 г. 
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