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КАЛЕНДАР 

30 август - Международен ден на безследно изчезна-

лите от насилия 

Имен ден Александър, в чест на Александър 

Кoнстантинополски 

31 август - Международен ден на свободата и соли-

дарността 

1 септември - Световен ден на мира 

Ден на движението на необвързаните страни 

Празник на Криводол 

2 септември - Празник на Димитровград  

5 септември - Празник на градовете Главиница, Су-

ворово, Съединение, Ветово и Борово 

6 септември - Ден на Съединението 

Ден на Пловдив  

Празник на градовете Чирпан, Камено, Чипров-

ци и на село Лозно 
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 Проекти за достъпна среда и детски кътове 

ще се финансират с над 2 млн. лв. от 

„Красива България“ 

 Още 650 деца ще бъдат изведени от институ-

циите 

 По инициатива на МТСП над 300 деца от соци-

ални домове са на лятна почивка 

 МОН ще създава онлайн система за връзка 

между учениците и пазара на труда 

 350 млн. лв. ще бъдат използвани за модер-

низация на българската наука 

 През септември най-нуждаещите се получа-

ват още 14 продукта по Оперативната програ-

ма за храни 

 Приети са Стратегия за децентрализация 2016

-2025 г. и Програма за изпълнението й до 2019 

г. 

 Над 138 хил. лв. се отпускат за стипендии на 

талантливи ученици 

 Оптимизира се дейността на Център „Фонд за 

лечение на деца“ 

 Министерски съвет определи 12 защитени 

специалности във ВУЗ 

НОВИНИ ОТ НАСО  

Нов срок за разработване на проект на  

Закон за социални услуги 

Издадена е заповед на министъра на труда и социалната 

политика Зорница Русинова за актуализация на състава и 

дейността на работната група за разработване на проект на 

Закон за социалните услуги, в която Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО) участва като редовен член. 

Новият председател на групата е заместник-министър Дени-

ца Сачева. Определен е нов срок за приключване на дей-

ността на групата - 15 октомври 2016 г. Очаква се следващо-

то заседание на работната група да бъде проведено около 

или след 15 септември 2016 г. 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/4651-2-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4651-2-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4651-2-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4633-650
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4633-650
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4632-300
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4632-300
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4629-mon-shte-sazdava-onlain-sistema-za-vrazka-mezhdu-uchenitzite-i-pazara-na-truda
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4629-mon-shte-sazdava-onlain-sistema-za-vrazka-mezhdu-uchenitzite-i-pazara-na-truda
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4628-350
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4628-350
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4627-14-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4627-14-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4627-14-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4626-2016-2025-2019
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4626-2016-2025-2019
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4626-2016-2025-2019
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4625-138
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4625-138
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4624-optimizira-se-deinostta-na-tzentar-fond-za-lechenie-na-detza
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4624-optimizira-se-deinostta-na-tzentar-fond-za-lechenie-na-detza
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4622-12-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4622-12-2
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2132-nov-srok-za-razrabotvane-na-proekt-na-zakon-za-sotzialni-uslugi
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2132-nov-srok-za-razrabotvane-na-proekt-na-zakon-za-sotzialni-uslugi


Бр. 35(5)  Стр. 2 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 Над 7 млн. лв. за регионални програми за зае-

тост са разпределени между областите в стра-

ната 

 Беше представено проучване на мотивацията 

за работа чрез финансовите стимули за хора 

с увреждания 

 Прогноза за 3% ръст на БВП и 1000 лв. средна 

заплата 

 Всеки трети търси нова работа 

 Близо 16% от българите вече живеят под на-

ем 

 Офелия Кънева, ДАЗД: Новият наръчник за 

работещите в Центровете за настаняване от 

семеен тип спестява усилия при ежедневната 

работа с децата 

 Министър Русинова посети социални услуги в 

Разград 

 Център за възрастни хора и хора с уврежда-

ния отвори врати в Исперих 

 Мобилен зъболекарски кабинет лекува децата 

в района на Нови пазар 

 Курс за бъдещи родители ще се проведе през 

септември в Пловдив 

 Проект позволи русенски деца да се насладят 

на летен лагер 

 Седем бебета са родени през 2016 г. по об-

щинската ин витро програма на Варна 

 ЦОП-Шумен организира йога-програма за де-

ца 

 Община Гулянци реализира проект за безра-

ботни младежи 

 14 социални услуги са планирани за тази и 

следващата година в Сливен 

 Община Дупница започна подбора на персо-

нал по проект „Алтернатива за ранно детско 

развитие” 

 Нов проект за подкрепа на деца до 7 години и 

техните семейства стартира във Велико Тър-

ново 

 Топъл обяд за 350 души осигурява община 

Хасково по проект 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Национална стратегия за киберсигурност 

„Кибер устойчива България 2020” 

 Проект на ПМС за одобряване на допълнител-

ни разходи/ трансфери за 2016 година за изп-

лащане на стипендии и еднократно финансо-

во подпомагане по Програмата на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни 

и общински училища през 2016 година 

 Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определя-

не на Списък на стоките и услугите по чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  

 Нови позиции за хора с увреждания в 
"Теленор" 

КУЛТУРА 

 Благотворителна инициатива в Пловдив 

събира средства за децата, болни от рак 

 Нов български университет разкри Център 

за книгата 
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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 Бургас обяви конкурс за възлагане уп-

равлението на социалната услуга "Обществена 

трапезария" 

Кандидатите следва да имат опит в предоставянето на 

социални услуги, и по- специално в предоставянето на 

услугата "Обществена трапезария". Кандидатът трябва 

да осигури балансирано хранене на целевата група от 

200 човека, живеещи на територията на община Бургас. 

Крайният срок за подаване на документи за участие е 

26 септември 2016 г. 

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „РЧР“ 

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-

2.005 „Активно включване“ 

Процедурата има за цел: 

- Разширяване на възможностите за подобряване качест-

вото на живот на хората с увреждания и техните семейст-

ва и повишаване на мотивацията им за независим и са-

мостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните 

възможности на тези лица за заетост и интеграция на па-

зара на труда; 

- Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие 

и насърчаване участието на пазара на труда и възстано-

вяване на трудовата активност на семейства с деца, вклю-

чително с увреждания/. 

 

Краен срок за представяне на проектни предложения е 

31.10.2016 г. 17:30 часа. 

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) 

 Награда на ЕИСК за ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕС-

ТВО за 2016 (9 септември 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура" обявява III сесия 

на конкурс по програма за културни контакти 

„Мобилност" (15 септември 2016 г.) 

 Награда на ЕС за културно наследство / Награ-

ди „Europa Nostra“ 2017 (1 октомври 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.) 

СЛЕДВАЙТЕ НИ В TWITTER  

@NASO_BG 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

                                   Отворена регистрация за събитията,  

посветени на 20-та годишнина на EASPD 

През 2016 г. Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с ув-

реждания - EASPD, празнува своята 20-та годишнина. Под слогана 

"Присъединете се към пътешествието! 20 години в движение!" EASPD органи-

зира серия от събития, които ще съберат на едно място в Брюксел, Белгия 

доставчици на услуги, хора със специални потребности, политици и заинте-

ресовани страни.  

19 октомври 2016 г. 

Семинар по проект Entelis "Технологии за отключване на човешкия потенциал: пътни карти за преодолява-

не на дигиталните бариери за хора с увреждания"  

20 октомври 2016 г. 

Международна конференция "Да развием заедно услугите за подкрепа на утрешния ден" 

НАСО                      Nasoki .bg  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

29 август - Кюстендил, Пресконференция за обявява-

не старта на фотоконкурс на тема: “Бъдещето през 

обектива” 

30 август - Русе, Представяне на проекта на Условия-

та за кандидатстване по процедура „Развитие на соци-

алното предприемачество“ на ОП „Развитие на човеш-

ките ресурси“ и добри примери за социални предприя-

тия 

31 август - Ловеч, Открита приемна на тема „Проекти 

– предизвикателства и възможности“ 

1 септември - Силистра, Информационна среща за 

представяне на процедура „Активно включване“ по ОП 

„РЧР“ 2014-2020 

9 септември - София, Форум "Кариера в България. 

Защо не?" 

28 - 30 септември - София, Обучение "Оценка и обу-

чение на кандидати за приемни родители – на фокус 

задачата на приемното семейство" (Фондация "За На-

шите Деца") 
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