
Бр. 25(4)/22.06.2015 г. 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

17 - 19 юни 2015 г., Варна 

Дискусия „Нови алтернативни препоръки по Евро-

пейския семестър” 

На 17 юни 2015 г. във Варна, в рамките на Първия национа-

лен форум/изложение на социалните услуги, се проведе 

обсъждане на препоръките към България по механизма на 

Европейския семестър. Форумът се организира от Национа-

лен алианс за социална отговорност в партньорство с Ми-

нистерството на труда и социалната политика, Европейската 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD) и Община Варна. Обсъждането на препоръките по 

механизма на Европейския семестър се провежда по иници-

атива на Европейската асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания (EASPD) за повишаване осведоме-

ността на обществото и активизиране участието на граждан-

ското общество и специалистите от социалния сектор в част-

ност за извеждане на алтернативни препоръки по неиденти-

фицирани социални проблеми или иновативни мерки и дей-

ности за постигане целите на България по отношение на 

бедност и социално включване, заетост, образование и 

здравеопазване.                                                   Вижте повече 

 

Първи национален форум/изложение на социални-

те услуги 

От 17 до 19 юни 2015 г. в хотел Мелиа Гранд Ермитаж, к.к. 

Златни пясъци, Варна, се проведе Първи национален фо-

рум/изложение на социалните услуги. Събитието беше орга-

низиран от Национален алианс за социална отгорност 

(НАСО) в партньорство с Министерството на труда и социал-

ната политики, Европейската асоциация на доставчиците на 

услуги за хора с увреждания (EASPD) и Община Варна. Фо-

румът беше първо издание на модел, който си постави за 

цел да даде трибуна и възможност за представяне на сами-

те социални услуги и техните екипи. В духа на добрата тра-

диция на извоювалите си висока оценка, популярност и по-

лезност национални форуми на доставчиците на социални 

услуги, основната задача на събитието беше да представи 

социалните услуги, техните екипи, ползватели и чрез добър 

опит да очертае основните посоки на тяхното бъдещо разви-

тие. Успоредно с конферентната част, беше експозирано и 

изложение на социалните услуги чрез изложбена площ, ви-

део или текстово представяне на добри практики, с цел об-

мен на опит и развитие. Първият ден на форума беше посве-

тен на дискусия по механизма на Европейския семестър.  

Вижте повече 

 

Годишни награди на НАСО за принос в социалното 

развитие на България 

В рамките на Първия национален форум/изложение на соци-

алните услуги, което се състоя от 17 до 19 юни в хотел Ме-

лиа Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци, Варна, Национален 

алианс за социална отговорност обяви и награди носителите 

на Годишните награди на НАСО за принос в социалното раз-

витие на България в категориите „Неправителствена органи-

зация“, „Култура и изкуство“, „Социални услуги“ и „Социално 

предприемачество“. Напомняме Ви, че НАСО връчи награди-

те в категории „Общини“ по време на Десетия национален 

форум на доставчиците на социални услуги, който се прове-

де в края на месец април тази година в Пловдив. Носители 

на Голямата награда в категория „Изкуство и култура“ са 

близнаците Хасан и Ибрахим Игнатови. Появата на двамата 

талантливи братя изправи на крака цялата зала в рамките на 
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23 юни - Международен ден на детските селища SOS 

Ден на държавната администрация 

Международен олимпийски ден 

24 юни - Рождество на Йоан Кръстител (Еньовден), 

имен ден: Биляна, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Дея-

на, Диана, Еньо, Яна, Янаки, Яни, Янина, Яниса, Янис-

лав, Янислава, Янита, Яница, Янка, Янко и имена на 

билки 

25 юни - Ден на българската статистика 

26 юни - Международен ден за борба с употребата и 

нелегалния трафик на наркотици 

Световен ден за борба с множествената склероза 

27 юни - Световен ден на риболова 

Световен ден на борба с диабета  

официалното откриване на Форума на 18 юни. Наградата се 

присъжда за постигнат изключителен успех на детската Ев-

ровизия с класирането на България на второ място и с неве-

роятно съдържателното си представяне, което НАСО приема 

като послание към всички българи и към държавата като 

цяло.                                                                       Вижте повече 

 

Редовно общо събрание на НАСО и заседание на УС 

На 19 юни 2015 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе 

Редовно общо събрание на Национален алианс за социална 

отговорност. Дневният ред включваше: отчет на УС за 2014 

година, годишен финансов отчет за 2014 г.; приемане на 

основни задачи за дейността на НАСО през 2015 г., програ-

ма за развитие на НАСО 2015 – 2020, финансов бюджет за 

2015 г.; и избор на Управителен съвет на НАСО. Редовното 

общо събрание на НАСО беше част от програмата на Пър-

вия национален форум/изложение на социалните услуги, 

който се организира от НАСО. За председател на ОС бе изб-

ран г-н Георги Филипов, член на УС. По всички точки от 

дневния ред от името на УС докладва председателят на Ор-

ганизацията Георги Георгиев. През 2014 г. основните дей-

ности на НАСО бяха насочени главно към приключване на 

изпълнението на Програмата на НАСО за периода 2012 – 

2015 г., посочи в изложението си г-н Георгиев. През 2014 г. 

НАСО продължи да разширява своята национална мрежа от 

членове, представителства и партньори като предоставяше 

условия за подкрепа и развитие капацитета на доставчиците 

на услуги, работодателите на хора с увреждания и други 

социални групи, както и на всички свои членове и партньори 

за увеличаване приноса им за подобряване социалното 

включване и качеството на живот на населението.  

Вижте повече 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 ЕК одобри оперативните програми "Околна 

среда“ и „Региони в растеж" 

 Заседание на Съвета по заетост и социална 

политика на Европейската комисия 

 България и Европейската инвестиционна бан-

ка ще продължат сътрудничеството си по 

проекти за икономически растеж на страната 

 Народното събрание прие на първо четене 

промените в Закона за семейните помощи за 

деца 

 Три схеми в подкрепа на младежката заетост 

стартират този месец по ОП “Развитие на чо-

вешките ресурси” 2014-2020 г. 

 Проект на Закон за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове 

 Дискусия по приоритетите и следващите 

стъпки по деинституционализацията у нас 

 НСЗД реши да се създаде Национална страте-

гическа рамка за ранно детско развитие 

 Второ редовно заседание на Комитета за наб-

людение на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 Седемнадесето редовно заседание на Комите-

та за наблюдение на ОПРЧР 2007-2013 

 Наградиха победителите в конкурса за насър-

чаване на младежката заетост на Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 

 130 млн. лв. евросредства за обучение на слу-

жителите до 2020 

 Проблемите на общините - липса на работа, 

обезлюдяване и корупция 

 Разходите за труд нарастват с 6.9% през пър-

вото тримесечие 

 Статистиката отчита спад на безработицата 

 С близо 15 000 хиляди са се увеличили хората 

с увреждания за година 

 Над 9000 деца в риск са защитени в сигурна 

семейна среда 

 Над 1100 деца са върнати в семействата си, за 

други почти 2900 е предотвратено изоставяне-

то 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 "Водно конче" ще помага на хора с уврежда-

ния да влязат в морето 

 Медицински сестри консултират семейства по 

домовете 

 Концесионер прави плаж за хора с уврежда-

ния в Бургас 

 Центрове ще предлагат безплатна правна по-

мощ на гражданите 

 Закриват две институции в Стара Загора 

 Община Кюстендил набира социални тера-

певти 

 Мтел стана кръстник на 11 бъдещи кучета-

водачи за незрящи хора 

 Над 6,7 тона храни събраха в кампания 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за социално подпомагане 

 Проект на Закон за изменение и допълнение За-

кона за лечебните заведения 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

 Проект на Закон за счетоводството 

 Проект на Постановление на Министерския съ-

вет за изменение и допълнение на Постановле-

ние № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за 

създаване на Съвет за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите ин-

тереси на Европейския съюз 

 Проект на Постановление за изменение и до-

пълнение на Постановление № 104 на Минис-

терския съвет от 2015 г. за утвърждаване на так-

сите за кандидатстване и за обучение в държав-

ните висши училища за учебната 2015-2016 годи-

на 

 Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за сис-

темата на народната просвета 

 План за подготовка на Българското председа-

телството на Съвета на Европейския съюз през 

2018 г. 

 Закон за управление на средствата от европейс-

ките структурни и инвестиционни фондове 

 План за действие към Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация на Република 

България 2014-2020 г. 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

24 - 26 юни - Троян, Регионална среща на доставчици на 

социалната услуга "ЦСРИ" 

От 24 до 26 юни 2015 г. в Троян ще се проведе регионална 

среща на доставчици на социалната услуга "Център за со-

циална рехабилитация и интеграция". Срещата се организи-

ра по инициатива на представителствата на Национален 

алианс за социална отговорност във Видин и Велико Търно-

во. Тридневната програма е предназначена за екипите от 

специалисти, работещи в центрове за социална рехабили-

тация и интеграция от цялата страна, като включва обмен 

на добри практики между ЦСРИ, дискусия по казуси, работа 

по Методиката за ЦСРИ, включително супервизия и форму-

ляри за попълване и разработената от ЦСРИ-Велико Търно-

во електронна система за отчитане. Различните специа-

листи ще работят както по диференцирани групи, така и 

заедно, за да изведат най-добрите методи за работа с пот-

ребители с увреждания, с което да повишат възможности-

те за допълнително усъвършенстване на предоставяните 

услуги в ЦСРИ. 

30 юни - Благоевград, Форум на социалните услуги 

Темата на форума е „Междуинституционално партньорст-

во – гаранция за качество на социалните услуги“. Форумът 

се организира от представителството на Национален али-

анс за социална отговорност за Благоевград – Център за 

социална рехабилитация и интеграция, гр. Благоевград, 

съвместно с Община Благоевград. В срещата ще участват 

представители на общини от региона, РДСП-Благоевград, 

НПО, специалисти от различни социални услуги от област-

та.  Във фокуса ще бъдат поставени добрите практики за 

предоставяне на социални услуги и механизмите за между-

институционално партньорство в региона. 

7 юли - Ловеч, Обучение „Мястото на социалното предп-

риемачество в ЦСРИ“ 

Събитието се организира от Сдружение "Граждански иници-

ативи-Ловеч", което е представителство на НАСО за об-

ластта с подкрепата на НАСО. Обучението е предназначе-

но за специалисти от социалния сектор, хора с увреждания 

и техните семейства и заинтересовани страни по темата 

за социалното предприемачество. Програмата е разделена 

на теоретична и практическа част. 

9 юли - София, Национална приемна на АСП и НАСО 

Предстоящата приемна ще бъде посветена на ЦСРИ и раз-

работващата се в момента нова методика. Можете да изп-

ращате Вашите писмени въпроси, казуси и проблеми, които 

срещате в практиката си в услугата „ЦСРИ“  към експер-

тите на Агенция за социално подпомагане на адрес so-

fia@naso.bg до 30 юни 2015 г. Отговор на поставените от 

Вас въпроси ще получите или в рамките на приемната, нас-

рочена за 9 юли, или - в случай че не можете да присъства-

те лично на консултативната среща - по електронен път.  

9 - 10 юли - Ямбол, Работна среща от цикъла „Заедно мо-

жем повече“ 

Целта на тези срещи е да се организира форум за предста-

вяне на работни казуси, пространство за споделяне, съв-

местно търсене на алтернативи и работни хипотези за 

справяне с възникналите проблеми, като успоредно с това 

се създава място за взаимна подкрепа и усвояване на нови 

знания. За 2015 г. мотото на срещите е „Споделянето на 

добри практики - път към повишаване качеството на соци-

алните услуги. Срещата е разделена условно на две части - 

семинар, предназначен за ръководителите на социалните 

услуги на тема „Екипът – предизвикателство и ресурс за 

повишаване на качеството на социалните услуги”; и работ-

на среща на тема „Новите резидентни услуги и мястото на 

съпътстващите услуги в общността в процеса на деинс-

титуционализация”. Гост - лектор ще бъде Весела Банова. 

http://naso.bg/component/icagenda/291-24-26-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/291-24-26-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/287-30-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/294-07-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/294-07-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/292-09-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/293-09-10-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/293-09-10-07-2015?Itemid=383
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

ЦСРИ - Пловдив, който на 23 юни отбелязва годишнина 

от своето откриване. 

 

Жанета Филимонова, координатор на Агенция за социално 

развитие "Вижън", която на 24 юни празнува своя рожден 

ден. 

 

Нели Митева, специалист на Агенция за социално разви-

тие "Вижън", която на 26 юни празнува своя рожден ден. 

 

Цветенка Хаджиева, заместник-кмет на Община Луковит, 

която на 27 юни празнува своя рожден ден. 

 

Инж. Жоро Цветков, кмет на община Своге, който на 27 

юни празнува рожден ден. 

 

Христо Киров, кмет на Община Котел, който на 28 юни 

празнува рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

9 - 20 юни - Русе, Международен фестивал на пясъчни скулп-

тури Русе'2015 

23 - 24 юни – Бургас, „НСОРБ–Актив“ ЕООД организира два 

семинара за представителите на общински предприятия и 

търговски дружества в сферата на транспортните услуги и за 

представителите на общините, ангажирани в сектор „туризъм“ 

23 юни - Пловдив, Информационен ден за възможностите и 

перспективите на новата оперативна програма „Наука и обра-

зование за интелигентен растеж" през програмния период 

2014-2020 година 

София, Заседание на Националния съвет за интегра-

ция на хората с увреждания 

25 юни - Варна, Единадесето издание на конкурса „Жена 

предприемач и мениджър на годината“ и трети обществен 

форум „Достойна варненка“, Асоциация „Да съхраним жената“ 

26 юни - София, Дискусия „Европейски решения срещу не-

формалната икономика“ 

15 - 17 юли - Донегал (Ирландия), Обучение "Борба с бед-

ността и социалното изключване, достоен живот за всички, 

младеж, гражданско участие, хармонично развитие", по про-

ект LADDER, НСОРБ 

19 - 23 юли - Пътуващ семинар по маршрут - София – Буда-

пеща – Виена – София на тема: „Управление на местните 

финанси в Австрия”, НСОРБ 

22 - 24 юли - Загреб (Хърватска), Обучение "Борба с бедност-

та и социалното изключване, достоен живот за всички, мла-

деж, гражданско участие, хармонично развитие", по проект 

LADDER, НСОРБ 

4 - 6 ноември - Атина (Гърция), Обучение "Борба с бедност-

та и социалното изключване, достоен живот за всички, мла-

деж, гражданско участие, хармонично развитие", по проект 

LADDER, НСОРБ 

https://www.facebook.com/rusesandfest
https://www.facebook.com/rusesandfest
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/447-2015-06-09-12-59-13
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/447-2015-06-09-12-59-13
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/447-2015-06-09-12-59-13
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/447-2015-06-09-12-59-13
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо кан-

дидатстване) 

Програма за социално предприемачество на неправителствени 

организации - БЦНП/Фондация УниКредит с подкрепата на 

Фондация „Америка за България“ (26 юни 2015 г.) 

Reach for Change в България – ПРОМЯНАТА (30 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 
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Награди за социално предприемачество SEIF (30 юни 2015 г.) 

Грантове за НПО за намаляване на бедността и насърчаване 

на социалната справедливост (30 юни 2015 г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 

България-Румъния” (30 юни и 30 септември 2015 г.)  

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капа-

цитет на МСП” (08.07; 08.09 и 08.11.2015 г.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”  (10 юли 2015 г. и 6 януари 2016 г.)  

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Европейски фотоконкурс „Да живеем заедно“ (15 юли 2015 г.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 октомври 2015 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1Fl3srd
http://bit.ly/1Fl3srd
http://bit.ly/1Fl3srd
http://bit.ly/1JJTvcY
http://bit.ly/1A04DhV
http://bit.ly/1PCO6Iy
http://bit.ly/1LvQhbg
http://bit.ly/1LvQhbg
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1Iw9tHd
http://bit.ly/1DMEZJl
http://bit.ly/1Fn4Z4F

