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КАЛЕНДАР 
 

14 юли - Имен ден: Орлин 

15 юли - Имен ден: Владимир, Владимира, Господин 

16 юли - Имен ден: Юлия, Юлиян 

17 юли - Имен ден: Марина, Марин, Маринчо, Марин-

ка, Маринела, Марин, Марчо 

18 юли - Ден на гражданска защита  

Ден на градовете Левски и Карлово  

19 юли - Ден на българската дипломатическа служба 

Семинар „Мястото на социалното предприемачество в 

ЦСРИ“ в Ловеч 

На 7 юли 2015 г. в гр. Ловеч се проведе семинар на тема 

"Мястото на социалното предприемачество в Центровете за 

социална рехабилитация и интеграция". Семинарът е част от 

богатата годишна програма на Национален алианс за соци-

ална отговорност и се организира от НАСО съвместно с 

представителството на НАСО в гр. Ловеч - Сдружение 

"Граждански инициативи". Социалното предприемачество и 

политиките за стимулиране и развитие на социалната иконо-

мика в България са сред приоритетни теми, по които НАСО 

работи активно. В срещата се включиха участници от цялата 

страна, които имат интерес към поставените въпроси, както и 

към практическата реализация на Центъра за трудови зани-

мания "Майсторилница" към ЦСРИ на сдружение 

"Граждански инициативи Ловеч", където се предоставят тру-

дотерапевтични дейности и потребителите изработват раз-

лични продукти.                                                     Вижте повече 

 

Форум „Заедно можем повече“ в Ямбол 

На 9 и 10 юли 2015 г. представителството на Национален 

алианс за социална отговорност за Област Ямбол - Комплекс 

за социални услуги за деца и възрастни – беше домакин на 

двудневна работна среща от цикъла „Заедно можем повече“. 

От 2014 г. срещите „Заедно можем повече“ се провеждат в 

партньорство с и с подкрепата на Национален алианс за со-

циална отговорност. Мотото на срещите през 2015 г. е 

„Споделянето на добри практики – път към повишаване ка-

чеството на социалните услуги“. В настоящето издание на 

форума участие взеха над 80 специалисти от социални услу-

ги от цялата страна. Първият ден от форума беше фокусиран 

върху темата „Как да управляваме взаимоотношенията и 

стреса в работната среда“.  

Вижте повече 

 

НОВИНИ ОТ НАСО 
НАСО    

Nasoki.bg 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1644-2015-07-08-12-41-27
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1655-2015-07-12-14-09-36
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg


Бр. 28(4)/13.07.2015 г. 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Сирийските бежанци в Европа надхвърлиха 4 

млн. души 

 Министър Калфин призова бизнеса да се фоку-

сира върху потенциала на демотивираните мла-

дежи до 29 години 

 Социални работници протестираха срещу ниски 

заплати и лоши условия 

 Красен Кралев: Основни приоритети за нас са 

работата с подрастващите и засилване на доб-

роволчеството 

 Заместник-министър Зорница Русинова откри 

информационен ден по схемите „Активни” и 

„Ново работно място” в Бургас 

 БЧК става партньор на АСП в програмата за раз-

даване на пакети с храни 

 Стартира проект за изграждане на евтини жили-

ща и общежития от морски контейнери 

 Проект на Стратегия на Съвета на Европа за зак-

рила на детето 2016 - 2021 г. 

 Представяне на европейска платформа за сигна-

ли за сексуална експлоатация на деца при пъту-

ване 

 Стартират първите процедури по Оперативна 

програма „Добро управление" 

 ОИЦ ще подпомагат бенефициентите при работа-

та с ИСУН 2020 

 Незрящи планинари изкачват върхове със спе-

циална GPS система 

Национална приемна на НАСО и АСП 

На 9 юли 2015 г. в София се проведе шестото издание на На-

ционалната приемна на Агенцията за социално подпомагане и 

Национален алианс за социална отговорност. Приемната пре-

доставя възможност за обсъждане и решаване на конкретни 

казуси и осигуряване на съдействие и методическа подкрепа 

на доставчиците на услуги от цялата страна. Фокусът в изми-

налата среща беше поставен върху услугата „Център за соци-

ална рехабилитация и интеграция“, като на въпросите отгова-

ряха г-жа Албена Топалова, експерт в дирекция „Социални 

услуги за деца“ и г-жа Мария Сидерова, експерт в дирекция 

„Социални услуги за пълнолетни лица“ на Агенцията за соци-

ално подпомагане. Участниците в дискусията бяха специалис-

ти, предоставящи услугата ЦСРИ от цялата страна.   

Вижте повече 

Заседание на РГ по План за действие на Стратегията за 

намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 

На 10 юли 2015 г. в Министерството на труда и социалната 

политика се състоя последното заседание на междуинституци-

оналната работа група, разработваща Плана за действие за 

2015 – 2016 г. по Националната стратегия на Р България за 

намаляване на бедността и насърчаване на социалното включ-

ване. Национален алианс за социална отговорност участва в 

заседанието като редовен член на работната група. Заседани-

ето беше открито от г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на 

труда и социалната политика. Той поясни, че заложеният срок 

за финализиране на Плана за действие е 15 юли, като в тази 

връзка са взети предвид всички направени предложения и въз-

можните за изпълнение в предвидения период – 2015 и 2016 г. 

са включени в Плана. Предложенията на НАСО също бяха 

отразени адекватно.                                                 Вижте повече 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Ивайло Калфин: Ще продължаваме да правим 

всичко възможно за подобряване на условия-

та на труд и заплащането на служителите 

 Изпълнителният директор на АСП Ивайло Ива-

нов за синдикалните искания: „Работните зап-

лати се регламентират от Закона за бюджета” 

 Ивайло Калфин: Силна икономика не се прави 

с ниски заплати 

 Професионалното образование увеличава 

шансовете за реализация 

 Само 8% от 18-годишните младежи в България 

имат здрави зъби 

 13 млн. жени в ЕС жертви на физическо наси-

лие 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 45 хиляди първокласници ще получат помощ 

от 250 лв. в началото на учебната година 

 Закриват се домовете за медико-социални гри-

жи за деца във Ветрен и Разград 

 Децата от социалния център в Асеновград се 

учат на труд 

 Центровете за настаняване от семеен тип в 

Разград стават делегирана от държавата дей-

ност 

 Община Елена с нов социален проект 

 Родители на деца с увреждания в Търговище 

споделят опит в група за взаимопомощ 

 Дневният център за деца и младежи с увреж-

дания в Кюстендил предсстави лятната си 

програма 

 Нови автомобили за Социалния патронаж в 

Любимец 

 Нуждаещи се жители на община Банско ще по-

лучават топъл обяд 

 „Букварино” създава модерна образователна 

стая в основно училище във Велико Търново 

 Кръгла маса срещу насилието се проведе в 

Плевен 

 “Синя стая” може да заработи и в Генерал То-

шево 

 313 младежи разкрасяват Смолян и региона в 

„Мисия Смолян - 2015” 

 Супергерои на Мусала в подкрепа на деца с 

увреждания 
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 60 организации кандидатстваха в тазгодишно-

то издание на Програмата за социално предп-

риемачество 

 ИТ и аутсорсинг секторите - лидери по отно-

шение на КСО 

 MetLife и Kiva дават рамо на предприемачи 

 Специална чешма за бургазлии на входа на 

Морска гара 

 Проект на ЗИД на Закона за регионалното развитие 

 Постановление на МС за определяне на условията, 

реда и механизма за функциониране на Информаци-

онната система за управление ии наблюдение на 

средствата от СФ и КФ на ЕС 

 ПМС за утвърждаване на единни разходни стандар-

ти за финансиране през 2015 г. на ДКИ в обл. на сце-

ничните изкуства 

 Доклад за изпълнение на Стратегията за децентра-

лизация и на Програмата за нейното изпълнение 

през 2014 г. КУЛТУРА 

 Двадесет дни Варна ще е център на занаяти и 

изкуства от цял свят 

 144 проекта кандидатстват за Културния ка-

лендар на Пловдив за 2016 година 

 Фестивал превърна Несебър в остров на из-

куствата 

 “Морски звездички” за изпълнители от Гене-

рал Тошево 

 Социална интеграция чрез изкуство в Брего-

во 

 Читалище в Карнобат стартира Кино-фото 

клуб 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Валентина Великова, представител на НАСО за Разград, 

която на 13 юли празнува своя рожден ден. 
 

Красимир Мирев, кмет на Търговище, който на 15 юли 

празнува своя рожден ден. 
 

Сали Рамадан, кмет на Кирково, който на  17 юли празну-

ва своя рожден ден. 
 

Жителите и гостите на градовете Левски и Карлово, 

които на 18 юли празнуват празник на своя град. 

 

Таня Христова, кмет на Габрово, която на 19 юли празну-

ва своя рожден ден. 
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http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2445-2015-07-10-11-38-29
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2445-2015-07-10-11-38-29
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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 

15 юли - Шумен, ОИЦ представя процедурата „Ново работно 

място“ по ОПРЧР 

16 юли - София, Ден на отворените врати в дневен център 

„Светове" 

20 - 21 юли - Варна, Фондация „За нашите деца“, Кръгла маса  

„Правата на децата са наша грижа“ 

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-

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА НАСО 

С добре дошли в семейството на НАСО   

приветстваме: 

 Домашен социален патронаж –Любимец 

 „Аркитекчъръл спейс“ ЕООД - Варна 

 Сдружение „Тимшел“ - Русе 

 „Успех ССБ Холдинг“ ЕООД клон Варна  

 Община Лом  

 СНЦ „ Онкоболни и приятели“ – Бургас   

 Дом за стари хора –Гълъбово 

 ДЦДУ „Дъга“ - Панагюрище 

 Социални услуги – ДСХ - С. Полковник Савово, 

Община Тервел  

 Фондация "Трета възраст" – Русе 

 Ювестайл ЕООД - Варна 

 Община Търговище  

 Фондация „Конкордия България“ - София 

 Народно читалище „Съгласие – 1890“ - Каварна 

ПРЕДСТОЯЩО 

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

деж, гражданско участие, хармонично развитие", по проект 

LADDER, НСОРБ 

22 юли - Монтана, Информационна среща на ОИЦ-Монтана 

по процедури "Активни" и "Ново работно място" на ОПРЧР 

Шумен, ОИЦ-Шумен с изнесена приемна за процедури-

те „Активни“ и „Ново работно място“ 

23 юли - Видин, Информационна среща по процедури 

"Активни" и "Ново работно място" на ОПРЧР 

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

и социалното изключване, достоен живот за всички, младеж, 

гражданско участие, хармонично развитие", по проект LAD-

DER, НСОРБ 

http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/15
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/15
http://www.ngobg.info/bg/messages/18321-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%81%D0%25B
http://www.ngobg.info/bg/messages/18321-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%81%D0%25B
http://naso.bg/component/icagenda/295-20-21-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/295-20-21-07-2015?Itemid=383
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/23
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
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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 кандидатстване) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

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

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на човеш-

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

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Европейски младежки награди: Дигитални проекти със 

социална насоченост (15 юли 2015 г.) 

Европейски фотоконкурс „Да живеем заедно“ (15 юли 

2015 г.) 

Схема за кандидатстване по Фонд "Солидарност" (21 юли 

2015 г.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за млади таланти „Евробет Талант“ (24 юли 

2015г.) 

Предложения за участие в Дарителска кампания 

„Избери, за да помогнеш" (1 август 2015г.) 

Покана за предложения към европейска мрежа на 

Cedefop за професионално образование (21 август 

2015г.) 

ОП "РЧР" - BG05M9OP001-1.003 „Ново работно мяс-

то" (14 септември 2015 г.) 

Покана за представяне на предложения по Третата 

програма на ЕС за здравето (15 септември 2015г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество 

„INTERREG V-A България-Румъния” (30 септември 

2015 г.)  

Google Impact Challenge (30 септември 2015г.) 

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

Прием по набиране на заявки от работодатели по схе-

ма „Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 

MRG-FOU-ADMIN - софтуер за документооборот на социалните услуги 

Софтуерът представлява програма, предназначена да улесни работата на специалистите в социалната сфера като удов-

летворява повишаващите се изисквания и подобрява качеството на работа с документи, с което прави по-лека и успешна 

социалната работа. Програмата MRG-FOU-ADMIN е разработена по идея на Маргарита Сариева, управител на ЦСРИ за 

възрастни и лица с увреждания и ЦСРИ за психични разстройства и представител на НАСО гр. В. Търново. Разработката 

има награда на НАСО за иновация в социалната сфера. Само с едно въвеждане на дадена дейност служителите подреж-

дат по справки и генерират необходимите отчети и друга документация, изисквани по нормативна база за различни соци-

ални услуги, вкл. ЦСРИ.  

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/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1Iw9tHd
http://bit.ly/1NFIl8c
http://bit.ly/1NFIl8c
http://bit.ly/1DMEZJl
http://bit.ly/1NFIl8c
http://bit.ly/1RG8CE2
http://bit.ly/1NmBJLp
http://bit.ly/1NmBJLp
http://bit.ly/1GQN3xt
http://bit.ly/1GQN3xt
http://bit.ly/1LJPgOP
http://bit.ly/1LJPgOP
http://bit.ly/1fMzmqv
http://bit.ly/1fMzmqv
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1NmTF97
http://bit.ly/1Fn4Z4F
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1QVzRzd
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1656-mrg-fou-admin

