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КАЛЕНДАР 

 

31 август - Международен ден на свободата и 

солидарността 

1 септември - Световен ден на мира 

Празник на Криводол 

Имен ден: Симеон, Симона 

2 септември - Празник на Димитровград 

5 септември - Празник на Главиница 

Празник на град Суворово 

Празник на град Съединение 

Имен ден: Бетина, Елза, Елисавета, Захари, 

Захарий, Захаринка, Изабела, Светлозар 

6 септември - Ден на Съединението  

Ден на Пловдив 

Празник на град Чирпан  

Празник на град Камено  

Празник на град Чипровци  

НОВИНИ ОТ НАСО 

 Световната банка препоръча България да 
намали ДДС за лекарствата 

 Българка е една 10-те най-изявени млади 
личности в света 

 Осигуряването на заетост е основен акцент в 
двугодишния План за действие за борба с 
бедността 

 Правителството прие законодателната си 
програма за второто полугодие на 2015 г. 

 Въвежда се предварителна и последваща 
оценка на въздействието в законодателния 
процес 

 Приета е новата наредба за осигурителните 
вноски 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Актуализирана годишна програма на НАСО 

През месеците юли и август председателят на 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и 

членове на екипа на НАСО проведоха поредица от 

срещи с настоящи и бъдещи членове и партньори на 

Алианса в различни градове на страната. По време на 

тези срещи традиционно бяха обсъдени теми, касаещи 

партньорството между организациите, работещи в 

социалната сфера, по-нататъшното развитие за 

усъвършенстване на социалните услуги, развитие на 

корпоративната социална отговорност и разширяване 

кръга на работодателите, наемащи хора с увреждания. 

В рамките на тези разговори бяха поставени редица 

въпроси за бъдещото развитие на НАСО, за 

възможностите на НАСО да оказва влияние върху 

положителното развитие на основните проблеми в 

социалната област на национално ниво.    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2719-2015-08-28-16-10-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2719-2015-08-28-16-10-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2687-10-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2687-10-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2676-2015-08-28-11-30-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2676-2015-08-28-11-30-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2676-2015-08-28-11-30-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2679-2015-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2679-2015-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2682-2015-08-28-12-03-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2682-2015-08-28-12-03-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2682-2015-08-28-12-03-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2680-2015-08-28-12-00-34
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2680-2015-08-28-12-00-34
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1693-2015-08-28-11-13-49


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. 

заинтересовани лица. 

Двудневната програма включва: 

 Основни принципи и механизми в 

междуличностната комуникация в социалната 

сфера 

 Подготовка на презентация на социална 

тематика - основна цел и структура, видове 

слушатели и аудитория, техники за 

преодоляване на сценична треска, планиране 

на времето, справяне с възражения 

 Техники на говора - изнасяне на гласа, 

паразитни 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 

оборудване, удостоверение за участие в 

обучението.  
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 Неграмотността ще струва 1.2 трлн. долара 

на световната икономика през 2015 г. 

 Близо 90 хил. души ще обхване планът за 

борба с бедността 

 30% от работодателите в България са жени 

 Разходите на НОИ два пъти повече от 

приходите 

 Всеки четвърти българин в Германия на 

социални помощи 

 Облекчена държавна помощ за инвеститори 

 Нови стандарти за спешната помощ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 

18 септември 2015 г. 

 Удължава се срокът за обществени 
обсъждания 

 МВР ще следи фондовете "Вътрешна 
сигурност" и "Убежище, миграция и 
интеграция" 

 2.5 млн. допълнителни средства за 
физическото възпитание и спорт в 
училищата 

 Стартира подготовката на Индикативната 
годишна работна програма на ОП "Добро 
управление" 

 Отпускат се стипендии за висше 
образование за студенти в неравностойно 
положение 

 Молбите за помощи за първокласници се 
приемат до 15 октомври 

 Приключи проектът „Агенцията за социално 
подпомагане – добре функционираща 
държавна администрация“ 

 Преведени са средства за разплащане на 
извършени разходи за рехабилитацията на 
военноинвалиди 
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 Столична община е отделила 2 млн.лв. за 

ремонт на социални институции 

 Младежи от девет държави дискутират 

п р и н ц и п и т е  н а  с о ц и а л н о т о 

предприемачество и иновации 

 Нов Дневен център за хора с увреждания бе 

открит във Варна 

 ОА започна работа по Стратегия за развитие 

на социалните услуги в област Търговище 

2016-2020 

 Отваря врати център за социални услуги в с. 

Поп Груево 

 Три информационни терминала ще бъдат 

изградени в община Завет 

 Домашният патронаж в Лясковец получи 

модерно кухненско оборудване 

 Община Пловдив дава 80 000 лв. за 

изгорялото помощно училище 

 Три нови микробуса за варненци с 

увреждания 

 600 души с увреждания в София с шанс за 

личен асистент 

 Нови социални и здравни услуги в 

Търговище 

 Дневен център за деца и младежи с 

умствени и физически увреждания в 

Кюстендил подготвят маскен бал 

 Сдружение „Социален център”-Бургас 

приключи проект „Технологии по 

рециклиране и образование за околна 

среда” 

 Две преходни жилища в Ямбол 

преустановяват дейността си 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Над 10 хил. пътници на летище София са 

ползвали индивидуални асистенти 

 Нова програма ще популяризира роботиката 

в родните училища 

 ЧЕЗ направи дарение на дома за стари хора 

„Св. Иван Рилски“ в град Радомир 

 Хладилник на доброто събира храна за 

нуждаещи се 

 БДЖ назначава асистенти за хора с 

увреждания 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Над 60 изпълнители на музикален фест за 

хора с увреждания 

 Два нови културни форума през есента в 

Несебър 

 Над 400 деца се включиха в инициативата 

Училище в гората 

 Художничка твори от друго измерение на 

разума 

 Фестивалът "От Дунава до Балкана" набира 

участници 

 Сирак свири по слух и мечтае за пиано 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Минчо Коралски, юрист, изпълнителен директор на 

Агенцията за хора с увреждания , който на 5 

септември празнува своя рожден ден. 

 

Жителите и гостите на градовете Криводол, 

Димитровград, Главиница, Суворово, Съединение, 

Пловдив, Чирпан, Камено и Чипровци,  

които през седмицата отбелязват празник на  

своите населени места. 
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ПРЕДСТОЯЩО 

31 август - Сливница, Информация и публичност по 

всички приоритетни оси и операции на оперативните 

програми и Европейските структурни и инвестиционни 

фондове 

Ловеч, Възможности за заетост, обмени, 

доброволчество, както и за стажове в европейски 

институции 

1 септември - Сухиндол, Информационна среща „Нови 

възможности – 2015 г.“ 

Поморие, Открита приемна "Възможностите за 

европейско финансиране" 

Павликени, Информационна среща „Нови 

възможности – 2015 г.“ 

2 септември - Видин, Информационна среща "Казуси 

при работа с ИСУН" 

Златарица, Информационна среща „Нови 

възможности – 2015 г.“ 

Русе, Информационна среща по процедури на 

ОП НОИР 

Елена, Информационна среща „Нови 

възможности – 2015 г.“ 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Доклад за междинна самоооценка на 

изпълнението на ангажиментите, предвидени 

във Втория план за действие на България по 

инициативата “Партньорство за открито 

управление” 
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3 септември - Кула, Информационна среща "Казуси 

при работа с ИСУН" 

Полски Тръмбеш, Информационна среща „Нови 

възможности – 2015 г.“ 

Царево, Открита приемна "Възможности за 

европейско финансиране" 

Свищов, Информационна среща „Нови 

възможности – 2015 г.“ 

4 септември - Стражица, Информационна среща 

„Нови възможности – 2015 г.“ 

Лясковец, Информационна среща „Нови 

възможности – 2015 г.“ 

10 септември - София, Форум „Кариера в България - 

защо не?“ 

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

бедността и социалното изключване, достоен живот за 

всички, младеж, гражданско участие, хармонично 

развитие", 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 

регистрационна такса.  

Срок за записване: 10 септември. 

 

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

насоки за установяване на болестни промени, 

провеждане 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 

раздяла/развод и затруднения в осъществяване на 

регламентираните 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 

кандидатстване) 

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 

капацитет 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 

септември 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 
изследвания на тема иновации в големи организации (30 

септември 2015 г.) 

Програма за младежко образование и развитие „Знания за 

успех“ 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  
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