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КАЛЕНДАР 

25 юли - Успение на Света Анна 

26 юли - Професионален празник на служителите от 

национална служба „Жандармерия“  

27 юли - Ден на Св. вмчк Пантелеймон, Св. Седмо-

численици, Успение на св. Климент, архиеп. Охридс-

ки 

Имен ден празнуват Пантелей, Панчо, Милчо, 

Милен, Милена, Милица, Мирена, Добри, Доб-

рин, Добрина и др. 

30 юли - Световен ден на приятелството  
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НОВИНИ ОТ НАСО  

Работна среща "Архивиране. Процедури и пра-

вила в социалните услуги" в Ямбол 

На 21 юли 2016 г. в Комплекс за социални услуги за 

деца и възрастни, град Ямбол се проведе първата сре-

ща от двудневния летен формат на Националната ини-

циатива „Заедно можем повече“, която се реализира за 

шеста поредна година, като през последните три годи-

ни се организира с подкрепата на НАСО. Фокусът на 

работната среща беше темата "Архивиране. Процедури 

и правила в социалните услуги". Приветствия към учас-

тниците отправи г-жа Атанаска Бонева, директор на 

КСУДВ и представител на НАСО за Област Ямбол. Тя 

представи и гост-лекторът по темата - г-жа Светлана 

Бъчварова, началник Областен държавен архив, град 

Ямбол. В срещата взеха участие над 30 ръководители 

на социални услуги от областите Ямбол, Бургас, Сли-

вен, Средец, Елхово, Карнобат, Търговище.  

"Заедно можем повече" за кризите в израства-

нето на детето и детската възраст 

На 22 юли 2016 г. Комплекс за социални услуги за деца 

и семейства - Ямбол, в качеството му на представител-

ство на Национален алианс за социална отговорност за 

Област Ямбол, беше домакин на втората среща от 

двудневния летен формат от цикъла "Заедно можем 

повече". Цикълът от срещи се провежда за шеста по-

редна година, като мотото на срещите е обединено под 

името "Споделянето на добри практики - път към пови-

шаване на качеството на социалните услуги". Кризите в 

израстване на детето и детската възраст беше темата 

на проведената среща, насочена към обмяна на опит и 

работа по конкретни случаи от практиката на екипите в 

социалните услуги. Гост-лектор на срещата беше пси-

хоаналитикът Мадлен Алгафари. 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/2121-2016-07-22-12-32-44
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2121-2016-07-22-12-32-44
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2124-2016-07-22-15-34-03
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2124-2016-07-22-15-34-03
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ИНТЕРВЮ 

Вергиния Мичева, заместник-министър на правосъдието: Хората с психични увреж-
дания трябва да получат шанс за развитие 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 Правителството прие законодателната си 

програма за второто полугодие на 2016 г. 

 От 1 октомври в болница само с идентифика-

ционен код 

 Номерът 112 ще е достъпен за хора със слу-

хови и говорни увреждания 

 Приемат се предложения и становища по 

проекта за условията за кандидатстване по 

процедура „Активно включване“ 

 Министър Русинова и омбудсманът Мая Ма-

нолова обсъдиха възможностите за подобря-

ване на системата за правата на децата 

 Министър Русинова: Комплексните социални 

услуги осигуряват трайна интеграция на де-

цата в неравностойно положение 

 Работно посещение на министър Русинова 

във Варна 

 Въведени са промени в териториалните служ-

би на АСП 

 Велина Белева е новият заместник-

председател на ДАЗД 

 Одобрена е концепция за правата на хората с 

увреждания по отношение на достъпността на 

архитектурната среда 

 40 лв. става таксата за издаване на лиценз за 

предоставяне на социална услуга за деца 

 Утвърден е Национален механизъм за насоч-

ване и подпомагане на жертви на трафик на 

хора 

 Одобрени са резултатите от заседанието на 

Съвета на ЕС по заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски въпроси 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 Къде по света пенсионерите живеят най-

добре? 

 България е сред най-засегнатите страни от 

емиграцията на Запад 

 Над 1,5 млн. българи плащат за ток над 10% от 

месечния си доход 

 ДДС за дарените храни отпада 

 Младежката безработица е спаднала с три 

процентни пункта за година 

 Приет е доклад за изпълнението на Плана за 

действие за 2016 г., произтичащи от членство-

то на България в ЕС  

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица 

 Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери 

за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо 

възпитание и спорт 

http://nasoki.bg/bg/15-interview/4493-verginiya-micheva-horata-s-psihichni-uvrezhdaniya-tryabva-da-poluchat-shans-za-razvitie
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4493-verginiya-micheva-horata-s-psihichni-uvrezhdaniya-tryabva-da-poluchat-shans-za-razvitie
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4474-2016-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4474-2016-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4492-1-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4492-1-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4489-112-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4489-112-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4487-priemat-se-predlozheniya-i-stanovishta-po-proekta-za-usloviyata-za-kandidatstvane-po-protzedura-aktivno-vklyuchvane
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4487-priemat-se-predlozheniya-i-stanovishta-po-proekta-za-usloviyata-za-kandidatstvane-po-protzedura-aktivno-vklyuchvane
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4487-priemat-se-predlozheniya-i-stanovishta-po-proekta-za-usloviyata-za-kandidatstvane-po-protzedura-aktivno-vklyuchvane
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4485-ministar-rusinova-i-ombudsmanat-maya-manolova-obsadiha-vazmozhnostite-za-podobryavane-na-sistemata-za-pravata-na-detzata
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4485-ministar-rusinova-i-ombudsmanat-maya-manolova-obsadiha-vazmozhnostite-za-podobryavane-na-sistemata-za-pravata-na-detzata
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4485-ministar-rusinova-i-ombudsmanat-maya-manolova-obsadiha-vazmozhnostite-za-podobryavane-na-sistemata-za-pravata-na-detzata
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4484-ministar-rusinova-kompleksnite-sotzialni-uslugi-osiguryavat-traina-integratziya-na-detzata-v-neravnostoino-polozhenie
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4484-ministar-rusinova-kompleksnite-sotzialni-uslugi-osiguryavat-traina-integratziya-na-detzata-v-neravnostoino-polozhenie
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4484-ministar-rusinova-kompleksnite-sotzialni-uslugi-osiguryavat-traina-integratziya-na-detzata-v-neravnostoino-polozhenie
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4483-rabotno-poseshtenie-na-ministar-rusinova-vav-varna
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4483-rabotno-poseshtenie-na-ministar-rusinova-vav-varna
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4481-vavedeni-sa-promeni-v-teritorialnite-sluzhbi-na-asp
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4481-vavedeni-sa-promeni-v-teritorialnite-sluzhbi-na-asp
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4480-velina-beleva-e-noviya-zamestnik-predsedatel-na-dazd
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4480-velina-beleva-e-noviya-zamestnik-predsedatel-na-dazd
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4479-odobrena-e-kontzeptziya-za-pravata-na-horata-s-uvrezhdaniya-po-otnoshenie-na-dostapnostta-na-arhitekturnata-sreda
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4479-odobrena-e-kontzeptziya-za-pravata-na-horata-s-uvrezhdaniya-po-otnoshenie-na-dostapnostta-na-arhitekturnata-sreda
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4479-odobrena-e-kontzeptziya-za-pravata-na-horata-s-uvrezhdaniya-po-otnoshenie-na-dostapnostta-na-arhitekturnata-sreda
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4478-40-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4478-40-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4477-utvarden-e-natzionalen-mehanizam-za-nasochvane-i-podpomagane-na-zhertvi-na-trafik-na-hora
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4477-utvarden-e-natzionalen-mehanizam-za-nasochvane-i-podpomagane-na-zhertvi-na-trafik-na-hora
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4477-utvarden-e-natzionalen-mehanizam-za-nasochvane-i-podpomagane-na-zhertvi-na-trafik-na-hora
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4476-odobreni-sa-rezultatite-ot-zasedanieto-na-saveta-na-es-po-zaetost-sotzialna-politika-zdraveopazvane-i-potrebitelski-vaprosi
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4476-odobreni-sa-rezultatite-ot-zasedanieto-na-saveta-na-es-po-zaetost-sotzialna-politika-zdraveopazvane-i-potrebitelski-vaprosi
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4476-odobreni-sa-rezultatite-ot-zasedanieto-na-saveta-na-es-po-zaetost-sotzialna-politika-zdraveopazvane-i-potrebitelski-vaprosi
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4507-kade-po-sveta-pensionerite-zhiveyat-nai-dobre
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4507-kade-po-sveta-pensionerite-zhiveyat-nai-dobre
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4506-balgariya-e-sred-nai-zasegnatite-strani-ot-emigratziyata-na-zapad
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4506-balgariya-e-sred-nai-zasegnatite-strani-ot-emigratziyata-na-zapad
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4505-1-5-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4505-1-5-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4504-dds-za-darenite-hrani-otpada
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4486-mladezhkata-bezrabotitza-e-spadnala-s-tri-protzentni-punkta-za-godina
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4486-mladezhkata-bezrabotitza-e-spadnala-s-tri-protzentni-punkta-za-godina
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4475-2016-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4475-2016-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4475-2016-3
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2189
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2193
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2193
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2193
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 Разнообразна програма за деца и младежи в 

риск в Добрич 

 Русенски младежи участваха в международен 

младежки проект в Германия 

 Община Варна търси доброволец за работа с 

младежи в Страсбург 

 Община Разград осигури топъл обяд за 50 ду-

ши 

 В Бургас започна работа първият в страната 

Център за подпомагане на жертви на сексуал-

но насилие 

 Ремонтират отделението за недоносени в 

ДМСГД-Варна 

 Деца в неравностойно положение гостуваха 

на Басарбовския манастир 

 Домът за възрастни в "Качулка" с нов микро-

бус 

 Център за социални услуги отвори врати в Бя-

ла Слатина 

 Община Пазарджик и Фонд ПП - ИГА стартира-

ха проект за "личен асистент" 

 „Равен старт" започва лечебно плуване за де-

ца с увреждания 

 Шанс за реализация на младежи от уязвими 

групи в Пловдив 

 Кариерни консултанти и социални работници 

от Русе в съвместна инициатива за хората в 

неравностойно положение 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

ЧЕСТИТО 

Марионела Стоянова, председател на "Социален 

център-Бургас" и представител на НАСО за област 

Бургас, която на 25 юли празнува рожден ден. 

 

Иван Алексиев, кмет на Община Поморие, който 

на 25 юли празнува рожден ден. 

 

Манол Манолов, управител на Сдружение 

"Серендипити-2014", който на 27 юли празнува 

рожден ден. 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  благопожелания са за: 

Петър Данчев, кмет на Община Криводол, който 

на 28 юли празнува рожден ден. 

 

Цветелин Цоков, заместник-кмет на Община Лу-

ковит, който на 29 юли празнува рожден ден. 

 

Светлана Славчева, специалист - АСР "Вижън", 

която на 30 юли празнува рожден ден. 

НАСО   

Nasoki.bg 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Български отбор на трето място в състеза-

нието „Социални иновации” 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4503-raznoobrazna-programa-za-detza-i-mladezhi-v-risk-v-dobrich
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4503-raznoobrazna-programa-za-detza-i-mladezhi-v-risk-v-dobrich
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4502-rusenski-mladezhi-uchastvaha-v-mezhdunaroden-mladezhki-proekt-v-germaniya
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4502-rusenski-mladezhi-uchastvaha-v-mezhdunaroden-mladezhki-proekt-v-germaniya
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4501-obshtina-varna-tarsi-dobrovoletz-za-rabota-s-mladezhi-v-strasburg
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4501-obshtina-varna-tarsi-dobrovoletz-za-rabota-s-mladezhi-v-strasburg
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4500-50-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4500-50-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4499-v-burgas-zapochna-rabota-parviyat-v-stranata-tzentar-za-podpomagane-na-zhertvi-na-seksualno-nasilie
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4499-v-burgas-zapochna-rabota-parviyat-v-stranata-tzentar-za-podpomagane-na-zhertvi-na-seksualno-nasilie
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4499-v-burgas-zapochna-rabota-parviyat-v-stranata-tzentar-za-podpomagane-na-zhertvi-na-seksualno-nasilie
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4497-remontirat-otdelenieto-za-nedonoseni-v-dmsgd-varna
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4497-remontirat-otdelenieto-za-nedonoseni-v-dmsgd-varna
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4496-detza-v-neravnostoino-polozhenie-gostuvaha-na-basarbovskiya-manastir
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4496-detza-v-neravnostoino-polozhenie-gostuvaha-na-basarbovskiya-manastir
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4495-domat-za-vazrastni-v-kachulka-s-nov-mikrobus
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4495-domat-za-vazrastni-v-kachulka-s-nov-mikrobus
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4494-tzentar-za-sotzialni-uslugi-otvori-vrati-v-byala-slatina
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4494-tzentar-za-sotzialni-uslugi-otvori-vrati-v-byala-slatina
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4491-obshtina-pazardzhik-i-fond-pp-iga-startiraha-proekt-za-lichen-asistent
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4491-obshtina-pazardzhik-i-fond-pp-iga-startiraha-proekt-za-lichen-asistent
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4490-raven-start-zapochva-lechebno-pluvane-za-detza-s-uvrezhdaniya
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4490-raven-start-zapochva-lechebno-pluvane-za-detza-s-uvrezhdaniya
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4488-shans-za-realizatziya-na-mladezhi-ot-uyazvimi-grupi-v-plovdiv
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4488-shans-za-realizatziya-na-mladezhi-ot-uyazvimi-grupi-v-plovdiv
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4482-karierni-konsultanti-i-sotzialni-rabotnitzi-ot-ruse-v-samestna-initziativa-za-horata-v-neravnostoino-polozhenie
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4482-karierni-konsultanti-i-sotzialni-rabotnitzi-ot-ruse-v-samestna-initziativa-za-horata-v-neravnostoino-polozhenie
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4482-karierni-konsultanti-i-sotzialni-rabotnitzi-ot-ruse-v-samestna-initziativa-za-horata-v-neravnostoino-polozhenie
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4498-balgarski-otbor-na-treto-myasto-v-sastezanieto-sotzialni-inovatzii
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4498-balgarski-otbor-na-treto-myasto-v-sastezanieto-sotzialni-inovatzii


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (до 30 юни за годи-

ната на изпълнение на проекта) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатства-

не) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без кра-

ен срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо 

кандидатстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в 

България (текущо кандидатстване) 

 НСОРБ обявява покана за набиране на мини-

проекти (1 август 2016 г.) 

 Приемат се предложения за участие в Дари-

телска кампания „Избери, за да помогнеш" на 

Райфайзен банк (1 август 2016 г.) 

 Конкурс на Център за образователна интегра-

ция на деца и ученици от етническите малцин-

ства (8 август 2016 г.) 

 Фондация „Пловдив 2019″, Покана за нови 

проекти, целящи разширяване на програмата, 

заложена в апликационната книга на Пловдив 

за Европейска столица на културата (10 октом-

ври, 10 декември 2016 г.) 

 МОН, Програма BG09 „Фонд за стипендии на 

ЕИП", Покана за набиране на предложения за 

действия за двустранно сътрудничество (9 

декември 2016 г.) 

ИЗДАВА 

Редакционен екип:  Георги Георгиев, председател;  
   Петя Маркова, редактор;  
               Анелия Атанасова, Диана Язаджиева, Жана Михова 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

25 юли - Нови Пазар, Информационен ден по програ-

мите, съфинансирани от ЕСИФ и подмярка 6.3 

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 

по Програмата за развитие на селските райони 

26 юли - София, Български център за нестопанско пра-

во организира официалното представяне на Индекса за 

устойчивост на неправителствените организации 2015 

за България. 

27 юли - Каолиново, Актуални процедури за кандидатс-

тване 

28 юли - Благоевград, Информационен ден за изпъл-

нението на Оперативните програми в област Благоевг-

рад от стартирането на новия програмен период 2014-

2020 г., както и актуална информация за предстоящи 

процедури по Оперативните програми до края на нас-

тоящата 2016 г. 

29 юли - Хитрино, Програми, съфинансирани от ЕСИФ 

и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на мал-

ки стопанства“ по Програмата за развитие на селските 

райони  
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