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КАЛЕНДАР 

 

24 - 30 август - Празник на Гълъбово 

26 август - Св. мчци Адриан и Наталия, имен ден: 

Адриан, Адриана, Наталия, Наташа 

28 август -  Ден на 13-те поименни безсмъртни 

българи  

28 - 29 август - Празник на град Лъки и Ден на 

миньора 

29 август - Празник на Община Криводол 

Празник на Драгоман 

30 август - Ден на туризма 

Празник на град Мадан 

Международен ден на безследно изчезна-

лите от насилия 

Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси 

Константинополски, имен ден: Алеко, Алек-

сандър, Александра, Александрина 

НОВИНИ ОТ НАСО 

 Стартира шестото издание на конкурса 

"Достъпен град" 

 20 788 еднодневни договори за месец 

 Правителството предлага промени в Закона за 

регионалното развитие 

 Търсят се следващите 40 значими българи до 

40 години 

 Обществено полезни дейности ще бъдат фи-

нансирани от хазартни игри 

 Деца-свидетели да бъдат изслушвани в специ-

ална среда от обучен съдия 

 15 общини се включват в национална спортна 

кампания "Воля за спорт" 

 Допълнителни средства за насърчаване на 

спортната дейност в училищата 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Ново представителство на НАСО в Пловдив 

На 21 август 2015 г. в София се проведе среща между 

екип на Национален алианс за социална отговорност и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства - 

Пловдив. В срещата участие взе и г-жа Веселина Боте-

ва, в качеството си на член на Управителния съвет на 

НАСО и директор на дирекция "Социална политика" на 

Община Пловдив. В рамките на проведената дискусия 

бяха обсъдени широк кръг въпроси относно партньорст-

вото между Комплекса за социални услуги за деца и 

семейства и НАСО, в това число и бъдещи съвместни 

дейности, подкрепа към КСУДС за развитие на дейнос-

ти и други.                                                      Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2674-2015-08-21-14-36-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2674-2015-08-21-14-36-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2669-20-788
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2637-2015-08-20-09-35-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2637-2015-08-20-09-35-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2671-40-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2671-40-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2638-2015-08-20-09-36-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2638-2015-08-20-09-36-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2667-2015-08-20-13-35-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2667-2015-08-20-13-35-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2641-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2641-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2635-2015-08-20-09-33-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2635-2015-08-20-09-33-30
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1692-2015-08-24-04-03-06


ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

„Успешни презентации.  

Презентационни умения.“ 

28 – 29 септември 2015 г.  

ЦОП - Димитровград 

 

Обучението е предназначено за представители на 

общини, доставчици на социални услуги, НПО, 

представители на стопански субекти и др. заин-

тересовани лица. 

Двудневната програма включва: 

 Основни принципи и механизми в междулич-

ностната комуникация в социалната сфера 

 Подготовка на презентация на социална те-

матика - основна цел и структура, видове слу-

шатели и аудитория, техники за преодолява-

не на сценична треска, планиране на време-

то, справяне с възражения 

 Техники на говора - изнасяне на гласа, пара-

зитни фрази в социалната област, работа с 

микрофон 

 Техники за задържане на вниманието - език 

на тялото, правило за 8-те минути, добри 

практики 

 

Такси за участие: 

Редовна такса: 120 лв. Такса за членове: 90 лв. 

Цената включва: лекции, консултации, работни 

материали, зала с включено техническо оборуд-

ване, удостоверение за участие в обучението.  

 

Вижте още: Подробности за обучението, Регист-

рационен формуляр 
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НАСО    

Nasoki.bg 

 До 2070 г. България може да се стопи до 4,9 

млн. души 

 Решението на демографската криза минава 

през доходите, смята Иван Нейков 

 България е третата най-перспективна дести-

нация в света за базиране на производство 

 Бизнесът получава 500 хил. лв. да наема 

безработни самотни родители и осиновите-

ли 

 Правосъдие и медии – слаби места за Бъл-

гария в световна класация 

 Минният бизнес обещава 4 млрд. лв. инвес-

тиции при устойчива среда 

 Мария Габриел: Жените работят 59 дни в 

годината безплатно 

 Стаж за гледане на болно внуче 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 

18 септември 2015 г. 

 Земеделците могат да ползват и ОП Разви-

тие на човешките ресурси 

 Ползите от публично-частен инвестиционен 

фонд за България, обсъдиха Калфин и Геор-

гиева 

 Допълнителни 112 915 лв. за насърчаване на 

деца с изявени дарби 

 50 деца ще получат персонални пенсии 
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 ДАЗД започна тематична планова проверка 

за подготовката и преместването на децата 

от ДДЛРГ 

 Над 100 проверки за спазване правата на де-

цата 

 Обособяват паркоместа за хора с уврежда-

ния в Бургас 

 Площадка за деца с увреждания в Сливен 

 Детски дом в с. Балван става кризисен цен-

тър 

 Две социални услуги в община Исперих ста-

ват делегирана от държавата дейност 

 Набират персонал за нови социални услуги в 

Търговище 

 Форум за социални иновации събира младе-

жи от 9 страни в Стара Загора 

 З43 семейства получиха безлихвени заеми 

за жилищни подобрения 

 Ден на отворените врати в ЦНСТ „Алеко Кон-

стантинов” в столицата 

 Крумово с нов пенсионерски клуб 

 Дapитeли зaкyпихa нoв eхoгpaф зa 24 000 лв. 

нa нeoнaтoлoгиятa във Вeликo Tъpнoвo 

 Банско закрива наблюдавано жилище 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 "Различни, не БЕЗразлични" търси общ език 

между деца, родители и учители 

 Библиотечна програма "Различията ни обе-

диняват" 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 БДЖ осигурява безплатно пътуване до море-

то на деца в неравностойно положение 

 Супермаркети наемат бежанци 

 ЧЕЗ подкрепя конкурса „Моето невероятно 

лятно приключение“ 

 „Елаците-Мед“ АД с награда за корпоративна 

социална отговорност в Деня на миньора 

 Близо 5500 жени се възползваха от безплатен 

ехографски преглед благодарение на кампа-

нията „От любов към живота“ 

ИНТЕРВЮ 

 Ивайло Калфин: Трима българи работят кол-

кото един европеец 

 Гълъб Донев: Бизнесът търси все по-

квалифицирани кадри  

 Янка Такева: Българската образователна 

система никога не е била в такова окаяно 

състояние от гледна точка на обезпечаване-

то с кадри 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Мария Чергарова, представител на НАСО за  

Област Пазарджик, която на 26 август празнува  

своя рожден ден. 

Силвия Димова, управител на ДЦДУ "Дъга" - Ямбол, 

която на 28 август празнува своя рожден ден. 

Д-р Пламен Димитров, психолог, председател на УС 

на Дружеството на психолозите в България, който на 

29 август празнува своя рожден ден. 

Жителите и гостите на общините  

Гълъбово, Лъки, Криводол, Драгоман и Мадан, които  

отбелязват празници на своите населени места. 
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ПРЕДСТОЯЩО 

24 август - Самоков, Изнесена мобилна приемна 

"Правила за електронно кандидатстване чрез Инфор-

мационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 

2020)" 

25 август - Средец, Информационна среща 

"Възможности за европейско финансиране" 

26 август - Велико Търново, Информационна среща 

"Възможности за кандидатстване и финансиране на 

проекти по актуални процедури по оперативните прог-

рами 2014-2020 г." 

Елин Пелин, Изнесена мобилна приемна 

"Правила за електронно кандидатстване чрез 

Информационната система за управление и наб-

людение на структурните инструменти на ЕС в 

България (ИСУН 2020)" 

27 август - Малко Търново, Информационна среща 

"Възможности за европейско финансиране" 

28 август - Горна Малина, Изнесена мобилна приемна 

"Правила за електронно кандидатстване чрез Инфор-

мационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 

2020)" 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Националната програма за закрила 

на детето за 2015 г. 

 Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Данъчно-осигурителния процесуален ко-

декс (ДОПК) 

 Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор 

Стр.4 Бр. 34 

Крумовград ,  Информационна  среща 

"Възможности за кандидатстване и финансира-

не на проекти по актуални процедури по опера-

тивните програми 2014-2020 г." 

Видин, Европейска лятна академия за местните 

власти 

Марица, Информационна среща "Правила за 

електронно кандидатстване чрез Информацион-

ната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България 

(ИСУН 2020)" 

Кричим, Информационна среща "Възможности 

за кандидатстване и финансиране на проекти по 

актуални процедури по оперативните програми 

2014-2020 г." 

29 август - Лъки, Информационна среща 

"Възможности за кандидатстване и финансиране на 

проекти по актуални процедури по оперативните прог-

рами 2014-2020 г." 

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

бедността и социалното изключване, достоен живот за 

всички, младеж, гражданско участие, хармонично раз-

витие", по проект LADDER НСОРБ 

6 конгрес на Европейската федерация на  

асоциациите на семейства на хора  

с психични заболявания  

19 - 20 септември 2015 г. 

София, хотел „Рамада“ 

„Когато Изтокът среща Запада“ - 

„Семействата в сърцето на Европа“ 
 

Членове на НАСО могат да участват без регистра-

ционна такса. Срок за записване: 10 септември. 

 

Вижте повече 
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3 – 4 септември –  Несебър, Обучение "Практически 

насоки за установяване на болестни промени, провеж-

дане на консултиране и изготвяне на индивидуален 

план при деца с увреждания." 

16 – 17 септември – Бургас, Обмен на опит „Социална 

услуга в подкрепа на деца и семейства - случаи на раз-

дяла/развод и затруднения в осъществяване на регла-

ментираните контакти между родител и дете“ 

17 септември – София, Национална приемна на НАСО 

и АСП 

18 септември – Смолян, Форум на социалните услуги 

„Деинституционализация на възрастни хора“ 

24 септември – София, Дискусионна среща 

„Алтернативни препоръки по Европейски семестър“ 

28 – 29 септември – Димитровград, Обучение 

„Успешни презентации. Презентационни умения.“ 

29 септември – Пловдив, Честване на 10-годишнината 

на КСУДС – Пловдив 

 

Повече подробности за възможностите  и условията 

за участие, както и подробна програма за всяко от 

събитията или обученията, ще откриете  

в предстоящите издания и бюлетини на НАСО, на 

www.naso.bg и чрез съответните координатори за 

членовете на НАСО. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

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) 

Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатстване) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България (текущо 

кандидатстване) 

Програма „Активни”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014

-2020 г. (31 август 2015 г.) 

Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ 
за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за 
хуманитарна помощ на приемащите организации (1 септември 

2015 г.) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капа-

цитет на МСП” (08.09 и 08.11.2015 г.) 

Robert Bosch Stiftung търси актьорите на градската промяна (13 

септември 2015 т.) 

ОП "РЧР" - BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място" (14 сеп-

тември 2015 г.) 

Покана за представяне на предложения по Третата програма 

на ЕС за здравето (15 септември 2015г.) 

Rinker’s Challenge 2.0 – Конкурс за социални предприемачи (23 

септември 2015 г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 

България-Румъния” (30 септември 2015 г.)  

Google Impact Challenge (30 септември 2015г.) 

Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН (30 

септември 2015 г.) 

Институтът на ЕИБ предоставя финансова помощ за изследва-
ния на тема иновации в големи организации (30 септември 

2015 г.) 

Програма за младежко образование и развитие „Знания за ус-

пех“ 2015-2016 (1 октомври 2015 г.) 

Конкурс „Зелена европейска столица“ – 2018 (19 октомври 2015 
г.) 
Конкурс „Европейско зелено листо“ – 2016 (19 октомври 2015 г.) 

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

Прием по набиране на заявки от работодатели по схема 

„Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Администрация:  

 

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 

115, тел./факс: 052 646 016 

office@naso.bg 

Национален информационен и 

аналитичен център:  

 

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 

4; 0882 122 670; nasoki@naso.bg 

Национален програмен и  

обучителен център:  

 

Варна 9005, жк. „Чайка“, бл. 22, вх. 

В; 0884 688 242; project@naso.bg 

Национален център за социални 

услуги и развитие: 

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4; 

0882 122 666; sofia@naso.bg 

Варна 9005, ж.к. Чайка, бл. 22, вх. 

В; 0884 688 466; varna@naso.bg 

 

ИЗДАВА  

Стр.5 Бр. 34 

Редактор: Петя Маркова, nasoki@naso.bg  
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