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НОВИНИ ОТ НАСО 

 България ще си сътрудничи със Световната 

банка за увеличаване на въздействието от 

европейските фондове у нас 

 МТСП представи основните си приоритети до 

края на годината 

 Постигнато е средно 7.9% увеличение на 

минималния осигурителен доход 

 МТСП обмисля промени в трудово-

медицинската експертиза (ТЕЛК) 

 Общините получават 732 хил.лв. по 

НАСО    

Nasoki.bg 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

НАСО стартира есенната си програма със 

специализирано обучение в Несебър 

На 3 и 4 септември 2015 г. в Несебър се проведе национално 

специализирано обучение на тема "Практически насоки за 

установяване на болестни промени, провеждане на 

консултиране и изготвяне на индивидуален план при деца и 

лица с увреждания. Ролята на отделните членове на екипа". 

Събитието се организира от Национален алианс за социална 

отговорност в отговор на нуждите на специалисти от 

социални сектор за актуална и задълбочена информация и 

практическо обучение по тематики, водещи до повишаване 

качеството на предоставяните социални услуги. Обучението 

беше открито от г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. 

Обучението е първото от серия разнообразни събития, които 

НАСО ще реализира до края на годината, каза г-н Георгиев. 

Подробна информация за всяко от тях, както и 

възможностите за участие и регистрация, можете да 

откриете в седмичните информационни издания на НАСО, на 

сайта на НАСО и чрез координаторите на НАСО. 

Приветствия към участниците от името на общината-домакин 

отправи и г-жа Радостина Пирева, началник на управление 

„Социални грижи и услуги“ на Община Несебър и 

представител на НАСО за Несебър.                    Вижте повече 
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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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 2,2% ръст на БВП през второто тримесечие 

 2015 - Европейска година за развитие. 

Демография и миграция - тема на месец 

септември 

 Държавата е намерила работа на 12 хил. 

души за 6 месеца 

 В индустрията един зает произвежда 14.60 

лв. на час, а в земеделието - 2.70  

 лв. 

 Броят на болниците вече ще се определя на 

териториален принцип 

 Еднодневните договори са изсветлили 

около 800 хил. лв. 

 65 000 първолаци тръгват на училище 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 

18 септември 2015 г. 

Национална програма "На училище без 

отсъствия" 

 Правителството одобри проект на 

споразумение за изпълнение на Програмата 

за сътрудничество ЕСПОН 

 Вътрешнокомпенсиращи промени в бюджета 

на Министерство на културата 

 МС прие доклад за прилагането на 

комплексното административно обслужване 

 Отпускат се 234 млн.лв. за финализиране на 

проекти по ОПОС 

 Второ четене на текстове от законопроекта 

за предучилищното и училищното 

образование 

 Проекти по ОПАК - с удържен срок 

 Приети са над 30 000 молби за помощ за 

първокласници, 25 000 вече са одобрени 

 Подадени са 183 000 молби за целева помощ 

за отопление  
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 Сливат се центровете за спешна медицинска 

помощ в София и Софийска област 

 „Подкрепи една мечта” помага на младежи 

от специализирани институции 

 НАРД стана пълноправен член на Еuropean 

volunteer center 

 Исландски експерти обучават български 

специалисти в социалната сфера 

 Реновират и модернизират Дневен център за 

деца и възрастни с увреждания „Зорница” в 

Благоевград 

 Бивша детска градина се превръща в нов 

дом за Дневния център за деца и младежи с 

увреждания в Габрово 

 Варна отново домакин на турнир по 

баскетбол в инвалидни колички 

 Община Тервел внесе нов проект за заетост 

на млади хора 

 Закрива се домът за деца, лишени от 

родителски грижи „Таню Войвода“ в 

Асеновград 

 Седем години от откриването на първият 

Дневен център за възрастни хора в 

„Тунджа“ 

 Социалната чайна вече си има дом във 

Варна, започва кампания за оборудване 

 В Кюстендил започва набиране на кандидати 

за социални работници и специалисти 

 Инициатива “Вдъхновение за младежта” 

стартира във Варна 

 Детските градини в община Тунджа стават 

безплатни 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Бургазлия с идея за хранителна банка в града 

 Fortune направи класация на компаниите, 

които печелят, като променят света 

 "Билла България" с приз на Европейските 

бизнес награди 

 "Байерн" ще дари 1 млн. евро за бежанците, 

предоставя базата си за лагер 

 Благодетелка в инвалидна количка направи 

дарение на онкоболница 

 Благотворителна кауза обедини Асеновград 

 „България – дестинация за кариера“ в 

рамките на форум „Кариера в България. Защо 

не?“ 

 62 възрастни хора получаваха 

професионални домашни грижи за период от 

една година благодарение на набраните 

средства от кампанията „Защото СМЕ ХОРА!” 

 Служители на Карлсберг България ще 

обновят публични пространства в Шумен 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Пловдивският театър ще бъде възстановен 

до 6 месеца 

 Село край морето привлича туристи с 

традиционни занаяти 

 Пламен Любенов от „България търси 

талант” жури в първия фест „Несебър без 

граници”  

 За 74,76 лв. на месец може да се купи 

осигурителен стаж 

 КНСБ: Име държавни служители с по-ниски 

доходи от хора на социални помощи 

 Всеки десети бездомник иска да емигрира 

 Повече от 300 граждани посетиха Селището на 

семейно здраве в Сливен 

 Дордрехт дари 10 000 евро на Дневен център 

„Ривиера“ 

 Инициатива подкрепя децата с дислексия 

преди първия учебен ден 
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ПРЕДСТОЯЩО НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение 

на Правилника за прилагане на Закона за 

семейни помощи за деца 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение 

на Правилника за прилагане на Закона за 

семейни помощи за деца 
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на 

Национално сдружение на общините в  Р България, 

която на 7 септември празнува своя рожден ден. 

 

Георги Пирински, депутат в Европейския парламент, 

който на 10 септември празнува своя рожден ден.  

 

Маргарита Сариева, управител на ЦСРИ за лица  

над 18 г.-Велико Търново и представител на НАСО за 

Велико Търново, която на 11 септември  

празнува своя рожден ден.  

 

Жителите и гостите на градовете Белене, Раднево, 

Берковица, Полски Тръмбеш, Симитли и Хасково,  

които през седмицата отбелязват празник на  

своите населени места. 

7 септември - Костинброд и Калояново, Информационни 

събития за европейско финансиране 

8 септември - Своге, Мадан, Ново село, Горна Оряховица, 
Рудозем - Информационни събития за европейско 

финансиране 

9 септември – Свиленград, Обща трудова борса на 

Агенция по заетостта 

Черноочене, Божурище, Бойница, Левски, Неделино, 
Пордим - Информационни събития за европейско 

финансиране 

10 септември – София, Форум „Кариера в България – защо 

не?“ 

Чепеларе, Разград, Долни Дъбник, Искър - 
Информационни събития за европейско 

финансиране 

11 септември – Пазарджик, Специализирана трудова 

борса за младежи на Агенция по заетостта 

Етрополе, Информационен ден „Актуални и 
предстоящи процедури по оперативните програми 

2014-2020“ 

12 септември – Пловдив, ЦОП „За деца и родители”- 
Пловдив изнася безплатна лекция за бъдещи и настоящи 

родители 

11 – 13 септември – Варна, Международен турнир по 

баскетбол в инвалидни колички 

14-17 септември – Вилнюс, Литва, 65-ата сесия на 
Европейския регионален комитет на Световната здравна 

организация 

16 септември – Пловдив, Специализирана трудова борса 

за младежи на Агенция по заетостта 

17 септември – Своге, Специализирана трудова борса за 

младежи на Агенция по заетостта 

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 

ИНТЕРВЮ 

 Вергиния Мичева-Русева: Централно звено 

ще свързва осиновени с биологичните им 

родители 
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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) 

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.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

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 
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