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НОВИНИ ОТ НАСО  

Срещи на НАСО в страната 

Традиционно за последните години, през летните месеци 

екипът на Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) реализира поредица от срещи в цялата страна с 

настоящи и бъдещи членове и партньори, като водеща тема 

бяха основните теми, по които НАСО работи през тази годи-

на. Въпреки лятното ваканционно настроение, социалните 

услуги в цялата страна работят, членовете на НАСО са в 

активна позиция и структурите на НАСО поддържат работно 

ниво, в резултат на което се получава добро съчетаване на 

необходимостта от почивки и презареждане с необходимост-

та от текущо поддържане на активността. В този дух на дей-

ности с висока степен на полезност се открояват някои сре-

щи в по-големите областни градове и най-вече проведената 

работна среща с г-н Ивайло Иванов, заместник-министър на 

труда и социалната политика.  

Среща с министър Зорница Русинова 

Съгласно предварителните уточнения и договорки, в рамки-

те на последващите действия на Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО) след Националния форум/

изложение на социалните услуги, който се проведе през ме-

сец юни, беше реализирана работна среща между г-н Георги 

Георгиев, председател на НАСО и г-жа Зорница Русинова, 

министър на труда и социалната политика. Сред водещите 

акценти на тази среща бяха включените теми на последния 

форум и начина на провеждането му, резултатите и необхо-

димостта от съвместна работа по поставените въпроси след 

форума. Г-н Георгиев отбеляза цялостното задоволство и 

благодарност на съорганизаторите на форума и всички учас-

тници към Министерството на труда и социалната политика 

(МТСП) за възможността да се реализира подобно партньор-

ство и форум като се започне от изключително по мнение на 

всички удачна формулировка на темата на форума. 

Министър Русинова посети представителството 

на НАСО в Ямбол 

България разполага с 658 млн. лв. за развитието на интегри-

рани социални услуги през настоящия програмен период на 

оперативната програма „Развитие на човешките ресур-

си“ (ОПРЧР) (2014-2020). Това каза министърът на труда и 

социалната политика Зорница Русинова пред журналисти по 

време на работно посещение в Ямбол на 24 юли 2016 г. Със 

средствата ще се разшири дейността на дневните центрове, 

за да може те не само да осигуряват място, където децата с 

увреждания например да пребивават, а да предлагат комп-

лекс от образователни и здравни услуги, рехабилитация, 

както и възможност за подпомагане на майките, обясни Ру-
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 България и Гърция договориха съвместни 

инициативи в социалната сфера 

 Стартира прием на кандидатури за Европейс-

ката награда за достъпен град 

 МТСП е отделило 107 млн. лв. за нисколихве-

ни кредити за предприемачи 

 България ще организира в края на 2016 г. 

първия Международен конгрес на световните 

цивилизации и модерен туризъм 

 Правителството предлага проект на нов За-

кон за физическото възпитание и спорта 

 Определени са принципите, целите и задачи-

те на българската политика за развитие и ху-

манитарна помощ до 2019 г. 

 Нови образци на издаваните от ДАБ регист-

рационни карти 

 Правителството прие решение за подготовка-

та и провеждането на изборите за президент 

и вицепрезидент на Република България и на 

национален референдум 

 Закон отменя запрещението на хора с ментал-

ни увреждания 

 Безработни ще получават средства за наем, 

ако започнат работа в друго населено място 

 За ратификация е предложен двустранният 

договор за участие в Програма „Евростарс -2” 

 България предоставя доброволна вноска за 

Европейския фонд за демокрация 

 МОН ще получи съдействие от МБВР за разра-

ботване на инструментариум за измерване на 

представянето на българското образование 

 В министерствата са изградени вътрешни сис-

теми за мониторинг и управление на корупци-

онния риск 

 Промени в Наредбата за условията, правилата 

и реда за регулиране и регистриране на цените 

на лекарствените продукти 

 Структурни промени в Центъра за развитие на 

човешките ресурси 

 България поема председателството на Съвета 

на ЕС от 1 януари 2018 г. 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 При 53 000 абитуриенти, университетите пред-

лагат 74 000 свободни места 

 Над 340 млн. евро тръгват към селските об-

щини за пътища, паркове и училища 

 Българите с 43,33 млрд. лв. в банки 

 Осиновяването - по нова процедура, без тай-

ни и без разсиновяване 

 73 000 българи – на помощи в Германия 

 НАП: Българите са укрили 80 млн. лева данъ-

ци 

 Голяма част от бедните изобщо не са подпо-

магани от държавата 

 Безработните младежи намаляха с 14 500 за 

една година 

 Над 520 свободни работни места на четирите 

специализирани трудови борси през юли 

 В първия месец от кампанията са приети над 

100 000 заявления за целева помощ за отоп-

ление 

 Над 16 000 семейства поискаха помощ за пър-

вокласници, повече от половината вече са 

одобрени 

НОВИНИ ОТ НАСО  

синова. В Ямбол министър Русинова посети Комплекс за соци-

ални услуги за деца и възрастни, което изпълнява функцията 

на представителство на Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО) за област Ямбол. Министър Русинова подпи-

са договор с кмета на общината Георги Славов за финансира-

не на Общностен център за ранно детско развитие по ОПРЧР, 

с който ще се окаже подкрепа на над 700 деца и техните роди-

тели. Стойността на проекта е 588 475 лв.  
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 Велико Търново ще строи кризисен център за 

лица със средства по ОП „Региони в растеж“ 

 Общински социален фонд с участието на ка-

зината се създаде в Свиленград 

 Център ще подкрепя семейства на деца с ув-

реждания в Добрич 

 Уреди за фитнес на открито за хора с увреж-

дания са монтирани в Кюстендил 

 Бургас купува микробус за хора с увреждания 

 Община Самуил започна реализацията на 

проект „Детство без граници” 

 Община Ловеч предостави компютри на до-

мове за стари хора 

 Столична община подписа договор за изпъл-

нението на проект „Комплекс за интегрирани 

социални услуги за деца и семейства“ 

 Министър Русинова посети КСУДС в Ямбол 

 Седем спешни центъра ще обучават парамеди-

ци по схемата „Активни“ 

 Шанс за младежи с умствени и физически ув-

реждания в Ловеч 

 Опит и добри практики в социалната сфера, 

споделени на среща в Румъния 

 Областният модел за развитието на проекта 

„Приеми ме 2015“ бе представен в Североиз-

точна България 

 Общини получават държавни имоти за реали-

зиране на проекти в социалната и културната 

сфера 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Първата Академия за социални предприема-

чи набира кандидати 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 "София диша" за седма поредна година 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на Постановление на Министерски 

съвет за приемане на Наредба за условията и 

реда за прилагане на схеми за предоставяне 

на плодове, зеленчуци, мляко и млечни про-

дукти в учебните заведения - схема 

”Училищен плод” и схема „Училищно мляко” 

 Проект на правилник за допълнение на Пра-

вилника за прилагане на Закона за данък вър-

ху добавената стойност 

 Проект на ПМС за приемане на Наредба за 

условията и реда за оценката, планирането, 

разпределението и разходването на средст-

вата от държавния бюджет за финансиране 

на присъщата на държавните висши училища 

научна или художественотворческа дейност 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Уст-

ройствен правилник на Държавната агенция 

за бежанците при Министерския съвет 

 Проект на Годишен доклад – 2015 г. за изпъл-

нението на Националната стратегия за учене 

през целия живот за периода 2014-2020 годи-

на 

НАСО                      Nasoki .bg  
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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) 

 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 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

9 август - Братя Даскалови, Информационна среща за 

представяне на проект на Наредба за прилагане на 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряване-

то или разширяването на всички видове малка по ма-

щаби инфраструктура“  

Главиница, Информационна среща за представяне на 

проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разши-

ряването на всички видове малка по мащаби инфраст-

руктура“  

10 август - Ситово, Информационна среща за предста-

вяне на проект на Наредба за прилагане на подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  

11 август - Тутракан, Информационна среща за предс-

тавяне на проект на Наредба за прилагане на подмяр-

ка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  

12 август - Велико Търново, Международна младежка 

кръгла маса „Младежко европейско гражданство” 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/КОНКУРСИ  

Община Шумен обяви конкурс за управление на 

два ЦНСТДМУ 

Община Шумен обяви конкурс за възлагане на управле-

нието на двата Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в града.  

Крайният срок за подаване на предложения е 14 сеп-

тември 2016 г.  

Община Нови Пазар възлага три ЦНСТ за външно 

управление 

Община Нови Пазар обяви конкурс за възлагане управле-

нието на три социални услуги: „ЦНСТ за деца и младежи с 

увреждания” №1, „ЦНСТ за деца и младежи с увреждания” 

№2 и „ЦНСТ за деца и младежи без увреждания”, които се 

намират в града. Крайният срок за подаване на докумен-

ти за участие е 25 август 2016 г.   
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