
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 22(5)/30.05.2016 г. 

ПОСЛЕДНИ РЕГИСТРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА  УС-
ЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ОБЩИНА ВАРНА  

 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ИЗЛОЖЕНИЕ  

„СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ  

И РАЗВИТИЕ“ 

8-10 ЮНИ 2016 г., Варна, к.к. Златни пясъци 

 

Вижте: Програма (проект) и повече информация 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

За допълнителна информация: forum@naso.bg 

Организационни въпроси:   
Зоя Чалъкова – 0887/066 483; Жана Михова – 0882/122 666; 

Диана Язаджиева – 0882/122 660  
Финансови въпроси: Пламена Господинова  - 0882 122 730  

НОВИНИ ОТ НАСО  

Проект Zero набира номинации в сферата на заетост-

та и професионалното образование и обучение 

В рамките на проект Zero през м. октомври 2016 г. ще 

бъдат обявени 50 иновативни практики в сферата на зае-

тостта и професионалното образование и обучение. 

Крайният срок за подаване на номинации е 30 юни 2016 

г. Номинациите се изпращат чрез попълване на онлайн 

формуляр, достъпен на английски, немски, френски, ис-

пански, италиански и руски език. Формулярът може да 

бъде открит и попълнен онлайн. Допустимо е да бъдат 

номинирани повече от една практики, като е възможно 

да номинирате и своята собствена организация. Допусти-

ми също така са номинации във всякакви аспекти на зае-

тост и професионално образование и обучение. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
Новини от НАСО   1 

Национални новини  2 

Коментари и анализи 2 

Социални услуги 2 

Социална отговорност 2 

Интервю 2 

Култура 3 

Предстоящо 3 

Честит празник 3 

Събития на НАСО 3 

Нормативни промени 3 

Възможности за финансиране  4 

КАЛЕНДАР 

 

30 май - Международен ден на предизвикателството 

Имен ден: Емилия 

31 май - Международен ден за борба против тютюно-

пушенето 

Международен ден на блондинките 

1 юни - Международен ден на детето 

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

бодата и независимостта на България 

4 юни - Международен ден за защита на децата – 

жертви на агресия  

5 юни - Световен ден на околната среда 

НАСО    

Nasoki.bg 

http://naso.bg/images/files/ProgramaVarna2016-3.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://goo.gl/forms/gVNudZzN02
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2056-zero
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2056-zero
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Деница Сачева е назначена за заместник-

министър на труда и социалната политика 

 Офелия Кънева е новият председател на 

ДАЗД 

 Министър Русинова: Механизмът за защита 

на уязвими клиенти не е социална помощ, а 

социална тарифа 

 Проведе се традиционния абитуриентски бал 

на младежи в неравностойно положение 

 Регламентира се процедура за избор на НПО 

и представители на академичната общност в 

комитетите за наблюдение на европейските 

програми 

 За ратификация е предложено споразумение-

то за създаване на Регионален доверителен 

фонд на ЕС в отговор на сирийската криза 

 Още 6 млн. лв. за лични асистенти ще получат 

общините 

 Министър Русинова ще ръководи делегация 

на България на Международната конферен-

ция на труда на 7 и 8 юни 

 Одобрен е нов проект на Закон за концесиите 

 Одобрена е методология за преразпределяне 

на ресурса в рамките на приоритетна ос 1 на 

ОПРР 2014-2020 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Заплатите растат най-бавно във Варна 

 Доброволчеството помага за намиране на ра-

бота 

 Психолози: Виртуалните мрежи провокират 

към форми на социални аномалии 

 14% от българите са енергийно бедни 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Осигуриха домашна грижа на хора с уврежда-

ния в Лом 

 КСУ-Видин отбеляза 5-годишен юбилей 

 Приета е Стратегията за развитие на социал-

ните услуги в област Ямбол за периода 2016-

2020 

 КСУДС-Пловдив организира седмица „С гри-

жа за детето” 

 Замъкът „Влюбен във вятъра” посрещна де-

ца от ЦОП-Бургас 

 Предстои работна среща „Детското и младеж-

ко психично здраве” в Казанлък 

 27 сини стаи функционират в цялата страна 

 Започва програмата за социално предприе-

мачество за нестопански организации – 2016 / 

2017 

 Заедно в час организира безплатна Лятна 

академия за ученици в София 

 На кръгла маса в Разград обсъдиха пробле-

мите и последствията от ранните бракове 

ИНТЕРВЮ 

 Зорница Русинова: Хората с увреждания 

трябва да се върнат на пазара на труда 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Теленор отпуска до 200 000 лв. на български 

училища в конкурса „Дигитална класна стая 

 Училището за деца с увреден слух „Проф. Д-р 

Стоян Белинов“ получи 20 000 евро за ремонт 

 Рали за хора с увреждания се състоя във Вар-

на 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/4188-2016-05-28-08-23-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4188-2016-05-28-08-23-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4178-2016-05-25-12-11-06
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4178-2016-05-25-12-11-06
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4187-2016-05-28-08-16-35
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4187-2016-05-28-08-16-35
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4187-2016-05-28-08-16-35
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4185-2016-05-28-08-10-44
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4185-2016-05-28-08-10-44
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4180-2016-05-28-07-03-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4180-2016-05-28-07-03-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4180-2016-05-28-07-03-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4180-2016-05-28-07-03-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4181-2016-05-28-07-49-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4181-2016-05-28-07-49-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4181-2016-05-28-07-49-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4183-6-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4183-6-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4184-7-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4184-7-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4184-7-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4179-2016-05-28-07-00-55
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4182-1-2014-2020
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4182-1-2014-2020
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4182-1-2014-2020
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4207-2016-05-28-13-44-50
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4203-2016-05-28-13-28-29
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4203-2016-05-28-13-28-29
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4193-2016-05-28-11-35-50
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4193-2016-05-28-11-35-50
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4190-14-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4192-2016-05-28-11-22-27
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4192-2016-05-28-11-22-27
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4194-5-5
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4196-2016-2023
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4196-2016-2023
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4196-2016-2023
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4197-2016-05-28-12-33-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4197-2016-05-28-12-33-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4198-2016-05-28-12-57-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4198-2016-05-28-12-57-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4199-2016-05-28-13-03-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4199-2016-05-28-13-03-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4200-27-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4201-2016-2017
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4201-2016-2017
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4201-2016-2017
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4202-2016-05-28-13-26-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4202-2016-05-28-13-26-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4204-2016-05-28-13-32-34
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4204-2016-05-28-13-32-34
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4191-2016-05-28-10-39-44
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4191-2016-05-28-10-39-44
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4205-200-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4205-200-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4195-20-1
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4195-20-1
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4189-2016-05-28-09-07-17
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4189-2016-05-28-09-07-17
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ПРЕДСТОЯЩО 

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

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

Пловдив  

30 май - Казанлък, Работна среща „Детското и младеж-

ко психично здраве”, Фондация „Сийдър“  

Правец, Актуални и предстоящи процедури по прог-

рамите, съфинансирани от ЕСИФ 

Бургас, Обучение по ИСУН 2020 

31 май - Пловдив, Обучение за работа с Информационна-

та система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) 

София, Финансови работилници за тинейджъри „За пари-

те и други важни неща“ 

1 юни - Лесичово, Информационна среща „Работа с Ин-

формационна система за управление и наблюдение  на 

средствата от ЕС в България 2020 и възможностите за 

финансиране по програмите през 2016 г.“. 

Б л а г о е в г р а д ,  И н ф о р м а ц и о н н а  с р е щ а 

„Информационна система за управление и наблю-

дение на средствата от ЕС – ИСУН 2020“ 

2-3 юни - Велико Търново, Обучение „Кметът на кметство 

– статут, правомощия, формули за успех“  

КУЛТУРА 

 Първото българско читалище чества 160 годи-

ни 

 Вицепрезидентът Попова откри в Тутракан 

Шестия национален детски фестивал „Като 

звездите“ 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

ЦОП - Плевен, който на 1 юни отбелязва 7 рожден ден. 

Крисия Тодорова, носител на Голямата награда на 

НАСО, която на 1 юни празнува рожден ден. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

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 изменение и допълнение на Правил-

ника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, финансирани от Евро-

пейските структурни и инвестиционни фондо-

ве за периода 2014 – 2020 г. 

http://bit.ly/22kcMYZ
http://bit.ly/22kcMYZ
http://bit.ly/22kcMYZ
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-05-30
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-05-30
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-05-30
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-31
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-31
http://www.ngobg.info/bg/news/102800-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D0
http://www.ngobg.info/bg/news/102800-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D0
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-01
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-01
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-01
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-01
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-01
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-01
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-01
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/642-obuchenie-kmetat-na-kmetstvo-statut-pravomoshtiya-formuli-za-uspeh
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/642-obuchenie-kmetat-na-kmetstvo-statut-pravomoshtiya-formuli-za-uspeh
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4206-160
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4206-160
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4186-2016-05-28-08-13-34
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4186-2016-05-28-08-13-34
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4186-2016-05-28-08-13-34
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/387-03-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/387-03-06-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2120
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2120
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2120
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2120
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2119
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2119
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2119
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2119
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2119
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2119
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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“ 

 Оpen Society: Програма за студентски инова-

ции (30 май 2016) 

 „Еразъм+“ КД 3: Подкрепа за реформиране 

на политиката: Социално приобщаване чрез 

образование, 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) 

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.  

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/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
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http://bit.ly/27m4nYO

