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Национален форум/изложение  

„Социални услуги, заетост и развитие“ 

От 8 до 10 юни 2016 г. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци се про-

веде национален форум/изложение на тема „Социални услу-

ги, заетост и развитие“, организиран от Национален алианс 

за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Минис-

терство на труда и социалната политика, Европейската асо-

циация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 

Национално сдружение на общините в Р България и Общи-

на Варна. Във форума се включиха над 200 представители 

на държавната и местните власти, неправителствени орга-

низации, работодатели, доставчици на социални услуги, еки-

пи и потребители на социални услуги. На 9 юни програмата 

стартира с откриване на изложение на социалните услуги, в 

което се включиха 22 отделни социални услуги, представля-

вани от представители на екипите на самите услуги и техни 

потребители. В изложението те имаха възможност да пока-

жат продукти, произведени от потребителите на социалните 

услуги, като всички отбелязаха изключително високо качест-

во на работа, креативност и иновативност на използваните 

материали, техники и похвати за работа. 

Изнесена национална приемна на  

НАСО и АСП във Варна 

На 8 юни 2016 г. в зала „Варна“ на Община Варна се прове-

де изнесена национална приемна „Социални услуги“ на На-

ционален алианс за социална отговорност и Агенцията за 

социално подпомагане. Приемната беше част от програмата 

на Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост 

и развитие“ от 8 до 10 юни 2016 г., организиран от Минис-

терството на труда и социалната политика, Националното 

сдружение на общините в Р България, Европейската асоци-

ация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, НА-

СО и Община Варна. Националната приемна „Социални ус-

луги“ е съвместна инициатива на НАСО и АСП, целяща да 

осигури методическа подкрепа на екипите и специалистите 

от социални услуги, доставчици на услуги и общински адми-

нистрации с цел повишаване качеството на услугите, правил-

но прилагане на методическите указания и изисквания и об-

мен на информация. 

Годишни награди на НАСО  

за принос в социалното развитие на България 

На 9 юни 2016 г., в рамките на Национален форум/

изложение „Социални услуги, заетост и развитие“, който се 

провежда от 8 до 10 юни, се състоя и официалната церемо-

ния по връчване на годишните награди на Национален али-

анс за социална отговорност за принос в социалното разви-

тие на България в категориите „Неправителствени организа-

ции“, „Социални услуги“, „Корпорации“ и „Изкуство и култура“. 

Припомняме Ви, че Наградите в категория „Общини“ бяха 

връчени на 13 април 2016 г. по време на 11 Национален фо-

рум на доставчиците на социални услуги във Велико Търно-

во. Носител на Голямата награда в категория 

„Неправителствени организации“ за 2016 г. е Фондация „ФПП 

– ИГА“, като Наградата беше връчена от г-н Люк Зелдерло, 

генерален секретар на EASPD и получена от г-н Димитър 

Русинов, председател на УС на „ИГА“. 

Редовно общо събрание на Национален алианс за со-

циална отговорност 

На 10 юни 2016 г. в град Варна се проведе редовно общо 

събрание на Национален алианс за социална отговорност. 

За председател на събранието единодушно беше избрана г-

жа Веселина Ботева, член на Управителния съвет (УС). 

Дневният ред включваше отчет на УС за дейността на НАСО 

през 2015 г., годишен финансов отчет на НАСО за 2015 г. и 

обсъждане и приемане на програма за дейността на НАСО 

през 2016 г., водещи приоритетни задачи на НАСО за перио-

да 2016 – 2020 г. и бюджет на НАСО за 2016 г. По всички 

точки на дневния ред докладва г-н Георги Георгиев, предсе-

дател на УС. Сред изпълнените задачи за 2015 г. бяха отбе-
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лязани постигнатото 100% териториално покритие на стра-

ната, обхванатите близо 2000 структури в мрежата, от кои-

то над 1400 социални услуги, обслужващи над 33 000 души 

и над 13 000 работни места в социалните услуги. 

Годишна среща на представителствата на НАСО 

На 10 юни 2016 г., в рамките на Национален форум/

изложение на социалните услуги „Социални услуги, заетост и 

развитие“ се проведе и традиционна годишна среща на пред-

ставителствата на Национален алианс за социална отговор-

ност. Към момента НАСО има 32 представителства в цялата 

страна и всяко от тях работи по годишна програма, която е 

част от общата годишна програма на НАСО. Представителст-

вата на НАСО направиха преглед на реализираните събития 

в първото полугодие на годината и очертаха рамката за рабо-

та до края на 2016 г. Бяха споделени различни модели на 

работа по места, като беше подчертана необходимостта от 

индивидуален подход по места, съобразен със спецификата 

на региона, наличните социални услуги и необходимост от 

подкрепа. 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  

Продължава от стр. 1 

КАЛЕНДАР 

13 юни - Световен ден на безвъзмездното кръводарява-

не и Световен ден на донора 

15 юни - Видовден 

Световен ден на вятъра 

17 юни - Световен ден за борба със сушата 

18 юни - Ден на достойнството на болните от аутизъм 

19 юни - Ден на дарителя и Празник на Националния 

музей „Земята и хората“ 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 Проект на Национална стратегия за хората с ув-

реждания 2016 - 2020 г. е публикуван за общест-

вено обсъждане 

 Новият изпълнителен директор на АСП е Цветан 

Васев 

 МТСП започна консултации за подобряване на 

социалната политика за правата на децата в 

България 

 Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 

118 лева от 1 юли 

 Премиерът Бойко Борисов и министър Русино-

ва откриха медицински комплекс в Панагюрище 

 Министър Русинова проведе срещи за сътруд-

ничеството в социалната сфера с Нидерландия, 

Австрия и Гърция 

 Министър Русинова ръководи делегацията на 

България за Международната конференция на 

труда на 7 и 8 юни 

 Операции за 106,5 млн. лв. в подкрепа на бизне-

са и гражданите бяха одобрени от Комитета за 

наблюдение на ОП РЧР 

 Интернет базиран портал събира информация за 

екипа на Българското председателство, обучени-

ята започват през есента 

 250 лв. е размерът на помощта за първокласници 

в началото на учебната година 

 Приет е Доклад за изпълнението на Плана за 

действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от 

членството на България в ЕС 

 Преведени са 166 хил. лв. за разплащане на из-

вършени разходи за рехабилитацията на военно-

инвалиди 

 Правителството одобри Годишен доклад за вът-

решния контрол в публичния сектор за 2015 г. 

 Дирекция „Структурни фондове и международни 

образователни програми“ в МОН е Управляващ 

орган на ОП „Наука и образование за интелиген-

тен растеж“ 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

 Двудневен безплатен семинар за педагози и 

училищни психолози за превенция на психич-

ното здраве при учениците 

 Обучение „Работа с деца с поведенчески 

проблеми и предизвикателно поведение“ в 

София 

 Осиновители от цялата страна си дават среща 

във Виница 

 Състоя се традиционният прием на социални-

те работници в Нова Загора 

 Деца от социални услуги са на лагер край Ан-

тоново 

 Над 300 души участваха на Воля за спорт в 

Ивайловград 

 Център за почасови услуги заработи в Петрич 

 Училище за родители за трети път във Варна 

 Над 19 хил. лв събра кампанията „И аз съм 

дете от твоя град” на община Казанлък и фон-

дация „Сийдър” 

 Адаптацията и ежедневието на децата и мла-

дежите в новите резидентни услуги бе обсъде-

на на среща в гр. Пловдив 

 Научно-практическа конференция "Превенция 

на насилието в ежедневието“ в София 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 168 милиона деца по света работят, вместо да 

учат 

 Доходите ни достигат 50% от европейските 

през 2030 г. 

 Половин милион лежат на родители гурбет-

чии 

 Изнасяме повече стоки за Европейския съюз 

 България е 29-та в света според Глобалния 

индекс на мира 

 ООН: България е отбелязала значителен нап-

редък в гарантирането на правата на детето 

 Подобрява се достъпът до публична инфор-

мация 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на Национална стратегия за хората с 

увреждания 2016 – 2020 г. 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за насър-

чаване на заетостта 

 Проект на Наредба за реда и начина за осъ-

ществяване, координация и хармонизация на 

специфичните одитни дейности по фондове и 

програми на Европейския съюз 

 Проект на Национална стратегия за развитие 

на научните изследвания 2016-2025 г. 

 Трети национален план за действие в рамките 

на инициативата „Партньорство за открито 

управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018 

 Постановление за определяне на национални 

правила за допустимост на разходите по 

програмите, съфинансирани от европейските 

структурни и инвестиционни фондове, за 

програмен период 2014-2020 г. 

 Проект на Наредба за определяне на правила-

та за плащания, верификация и сертификация 

на разходите, за възстановяване и отписване 

на неправомерни разходи, осчетоводяване, 

приключване на счетоводната година по ОП и 

ТГС 

 Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за защита  от дискриминация 
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http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2129
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2129
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2129
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2129
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2127
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2127
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2127
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2127
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2127
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2127
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/pravilnici/ZID_ZZDiskrim_09062016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/pravilnici/ZID_ZZDiskrim_09062016.docx


Бр. 24(5)  Стр. 4 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

13 юни - София, Дом на Европа, “Световни тенденции в со-

циалното предприемачество"  

14 - 30 юни - София, Фотоизложба "Детство без адрес", 

Сдружение "Деца и юноши" 

15 юни - София, Дискусия „Измерване на социалното въз-

действие – как да бъдем ефективни социални инвеститори?" 

15 юни - Велинград,  „Работа с Информационна система за 

управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 

2020 и възможностите за финансиране по програмите през 

2016 г.“ 

Павликени, „Актуални и предстоящи възможности – 2016 г.“ 

16 - 17 юни - Варна, Семинар „Осигуряване и защита на 

интересите на децата, участващи в съдебни производства“  

16 юни - Горна Оряховица, „Актуални и предстоящи въз-

можности – 2016 г.“ 

Ихтиман, Актуални и предстоящи процедури по програмите, 

съфинансирани от ЕСИФ 

17 - 19 юни - с. Пчелин, Костенец, Двудневен безплатен 

семинар за педагози и училищни психолози за превенция на 

психичното здраве при учениците, СПОК 

17 юни - Пещера, Актуални и предстоящи възможности – 

2016 г.“ 

18 юни - Виница, Варна, Традиционна среща на осиновите-

ли от цялата страна 

СЪБИТИЯ НА НАСО  

30 юни - Павликени, "Междуинституционално сътруд-

ничество при реализиране на грижата за деца с проб-

лемно поведение в ЦНСТДМБУ" 

НАСО заедно с в КСУ-гр. Павликени организира работна 

среща, целяща да запознае участниците с опита и резул-

татите от работата на колеги от различни Центрове за 

настаняване от семеен тип в страната, да определи 

проблемни области и предложения за решаването им в 

посока развитие на услугата. По време на срещата ще 

вземат участие представители на институциите – 

МКБППМН към община Павликени, ОЗД към ДПС гр. Павли-

кени, РУП гр. Павликени, местни училища. 

1 юли - Пазарджик, Обучение „Мобилна работа в 

социалните услуги. Видове и специфика“ 

Обучението се организира от НАСО чрез представителс-

твото в гр. Пазарджик Фонд за ПП - ИГА. Целта на обуче-

нието е запознаване със същността, целите и задачите 

на мобилната работа, отделните етапи на протичане на 

мобилната работа, както и необходимостта от спазване-

то на безопасност и професионални граници. Ще бъде раз-

гледана спецификата на мобилната работа при различни-

те уязвими групи както и документиране на мобилната 

работа. Обучители ще бъдат Валентина Гешева от Фонд 

за ПП – ИГА и координатор на НАСО за област Пазарджик 

и  Вяра Смиленова – регионален координатор на АСП за 

Пазарджик. Участието в обучението е безплатно. 

6-8 юли - Белоградчик, Обмен на опит на услугите 

"ЦСРИ" и "Дневен център" 

НАСО, Фондация „Подкрепа за реализация“ гр. Видин 

(представителство на НАСО за Област Видин) и ЦСРИ за 

деца до 18 г. – гр. Велико Търново (представителство на 

НАСО за Област Велико Търново) организират втора ра-

ботна среща за обмяна на опит между специалистите 

работещи в Центровете за социална рехабилитация и 

интеграция и Дневните центрове. Стъпвайки върху съз-

дадената платформа на партньорство и подкрепа между 

специалистите, целта на срещата е съвместната рабо-

та да бъде задълбочена в търсене на правилни решения, 

обмяната на практически опит и споделяне на добри прак-

тики, както и разширяване на работното пространство 

за нови колеги. Участниците в тази среща ще имат въз-

можност отново да обсъдят прилагането на методичес-

ките изисквания, да сравнят техники и похвати, да диску-

тират конкретни казуси от практиката, да заимстват 

добри модели, да надградят своите професионални знания 

и умения и най-вече да се подкрепят и насърчат взаимно. 

Работната среща ще включва изнесена национална прием-

на „Социални услуги“ на НАСО и АСП. 

21 - 22 юли - Ямбол, Национална инициатива 

"Заедно можем повече" 

Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол 

и Национален алианс за социална отговорност организи-

рат втората среща за 2016 г. от националната инициа-

тива „Заедно можем повече”. Работните срещи от цикъла 

„Заедно можем повече” и през 2016 г. ще продължат да 

бъдат обединени под мотото „СПОДЕЛЯНЕТО НА ДОБРИ 

ПРАКТИКИ – ПЪТ КЪМ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ”. Програмата на събитието още е 

в процес на уточняване. 

http://bit.ly/1U0O24W
http://bit.ly/1U0O24W
http://www.acybg.org/
http://www.acybg.org/
http://bit.ly/1U8wlUh
http://bit.ly/1U8wlUh
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-15
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-15
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-15
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-15
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-15
http://bit.ly/1Upu5pO
http://bit.ly/1Upu5pO
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-16
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-16
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-16
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4270-2016-06-12-13-33-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4270-2016-06-12-13-33-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4270-2016-06-12-13-33-39
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-17
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-06-17
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4266-2016-06-12-11-50-01
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4266-2016-06-12-11-50-01
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/388-30-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/388-30-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/388-30-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/391-30-06-2017
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/391-30-06-2017
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/389-6-8-07-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/389-6-8-07-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/390-21-22-07-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/390-21-22-07-2016


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно канди-

датстване) 

 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 канди-

датстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в Бълга-

рия (текущо кандидатстване) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработ-

ни над 29 години по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 

 Програма Херкулес III за 2016 (16 юни, 23 юни 2016) 

 ПрограмаEASI, Ос PROGRESS: Действия за увели-

чаване на търсенето и предлагането на финансов 

пазар за социални предприятия (13 юни 2016) 

 Операция „Добри и безопасни условия на 

труд“ (14 юни 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура“, II сесия на Конкурс 

по програма за културни контакти „Мобилност“ (15 

юни 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура“, Конкурс за финанси-

ране на проекти за изследване, развитие и прив-

личане на нови публики (16 юни 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура“, Конкурс за финанси-

ране на проекти за проучване, опазване и популя-

ризиране на нематериално културно наследство 

(16 юни 2016 г.) 

 ФРГИ, Институционално укрепване на обществе-

ните фондации  (20 юни 2016 г.) 

 ТСА, Конкурс за добри и иновативни практики в 

областта на заетостта (20 юни 2016 г.) 

 БЦНП, Програма за социално предприемачество 

на НПО 2016/2016  (24 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) 

 Фондация „Пловдив 2019″, Покана за нови проек-

ти, целящи разширяване на програмата, заложена 

в апликационната книга на Пловдив за Европейска 

столица на културата (10 юли, 10 октомври, 10 де-

кември 2016 г.) 

 МОН, Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП", 

Покана за набиране на предложения за действия 

за двустранно сътрудничество (9 декември 2016 

г.) 
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Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  
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Бойко Борисов, министър-председател на Р България, 

който на 13 юни празнува рожден ден. 

Петя Маркова, редактор издания Nasoki.bg, която на  

13 юни празнува рожден ден. 

Д-р Пламен Панайотов, председател на Център 

"Решения" - Русе, който на 14 юни празнува рожден ден. 

Вяра Петрова, главен експерт в дирекция "Социални  

дейности", Столична община, която на 17 юни празнува 

рожден ден. 

Уважаеми колеги и приятели, можете да изпращате сво-

ите предстоящи събития и реализирани инициативи с 

цел популяризиране, привличане на нови партньори и раз-

ширяване на спектъра и обхвата на постигнатите ре-

зултати на nasoki@naso.bg. 

НАСО    

Nasoki.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/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
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http://bit.ly/1lCl7r7
http://bit.ly/27m4nYO
http://bit.ly/27m4nYO
http://bit.ly/1UkYv8E
http://bit.ly/1UkYv8E
http://bit.ly/1UkYv8E
http://bit.ly/1UkYv8E
http://bit.ly/1O97QDU
http://bit.ly/1O97QDU
http://bit.ly/1O97QDU
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg

