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НАСО    

Nasoki.bg 
ОЧАКВАЙТЕ 

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ   

„Консултиране при прием на нов потреби-

тел – провеждане на първично интервю, 

изготвяне на оценка и етапи на  работата 

по случай. Ролята на отделните специа-

листи в процеса“ 

26 – 27 ноември 2015 г.,  

гр. Велико Търново 

НОВИНИ ОТ НАСО 

КСУДС Пловдив отбеляза 10 години от създаването си 

На 29 септември 2015 г. в хотел „Империал“, Пловдив се със-

тоя тържествена церемония, посветена на 10-та годишнина 

от създаването на Комплекса за социални услуги за деца и 

семейства в гр. Пловдив. Национален алианс за социална 

отговорност (НАСО) беше партньор на събитието. Поздрави-

телни адреси към КСУДС-Пловдив отправиха г-н Лазар Лаза-

ров, заместник-министър на труда и социалната политика, г-

жа Ева Жечева, изпълнителен директор на Държавната аген-

ция за закрила на детето, както и представители на неправи-

телствени организации. Г-н Петър Зехтински, заместник-кмет 

на Пловдив, г-н Георги Титюков, кмет на район „Централен“ 

на Пловдив и г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция 

„Социални политики“ на Община Пловдив бяха сред офици-

алните гости и отправиха своите приветствия за празника и 

постиженията на Комплекса.                                  Вижте повече 

Форум на социалните услуги в Смолян – „За по-добри 

услуги за възрастни хора и хора с увреждания“ 

На 30 септември 2015 г. в град Смолян се проведе Форум на 

социалните услуги с тема „За по-добри услуги за възрастни 

хора и хора с увреждания“. Събитието се организира от пред-

ставителството на Национален алианс за социална отговор-

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1722-10-2
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ ност за Област Смолян - Комплекс за социални услуги-

Смолян с представител Виляна Ризова, със съдействието и в 

партньорство с Община Смолян. Приветствия към участни-

ците – представители на областна и общински администра-

ции, специалисти от социални услуги в региона и неправи-

телствени организации, отправиха г-н Момчил Николов, сек-

ретар на Община Смолян и г-н Георги Георгиев, председател 

на НАСО. Г-н Николов очерта и текущата картина на общинс-

ките социални услуги, като подчерта, че към момента в об-

щина Смолян са разкрити достатъчни по брой и обхват услу-

ги за деца. В същото време има остър недостиг от осигурява-

нето на услуги за възрастни хора, съобразени с най-новите 

тенденции за подкрепа на възрастните хора, отчитащи спе-

цифичните особености на региона - малки на брой населени 

места със силно застаряващо население.          Вижте повече 

Форум „Предизвикателства в развитието на социалните 

услуги – интегрирани услуги“ 

На 1 октомври 2015 г. в Двореца на културата в гр. Перник се 

проведе Форум „Предизвикателства в развитието на социал-

ните услуги – интегрирани услуги“. Събитието се организира 

съвместно от Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО), Община Перник и представителството на НАСО за 

Перник – Дневен център за деца с увреждания „Добро сър-

це“, Перник. Приветствия към участниците при откриването 

на срещата отправиха д-р Адриан Симеонов, заместник-кмет 

„Здравеопазване, социални дейности и сигурност“ на Общи-

на Перник и Петя Маркова, програмен координатор на НАСО. 

Д-р Симеонов посочи, че Община Перник се гордее с услуги-

те за деца, които са добре развити, но все още липсват услу-

ги за възрастни, които са голямото предизвикателство пред 

общинската администрация.                                 Вижте повече 

КСУДВ-Ямбол навърши три години 

На 28 септември 2015 г. Комплексът за социални услуги за 

деца и възрастни в гр. Ямбол отбеляза три години от създа-

ването си. КСУДВ-Ямбол изпълнява и функцията на предста-

вителство на Национален алианс за социална отговорност за 

Област Ямбол. Комплексът е създаден по проект на Община 

Ямбол и функционира от 1 септември 2012 г., като обединя-

ва 4 услуги - Дневен център за деца с увреждания "Дъга" с 

капацитет 30 деца, Център за обществена подкрепа 

"Усмивка" с капацитет 50 потребители, като работи с деца в 

риск и техните семейства, Център за социална рехабилита-

ция и интеграция с 41 ползватели - деца и лица с уврежда-

ния, и Център за настаняване от семеен тип "Слънце" с капа-

цитет 12 деца. В самия Комплекс работят над 45 специалис-

ти.                                                                            Вижте повече 

 НС гласува промените в Закона за предучи-

лищното и училищното образование 

 Обмислят се данъчни облекчения за дарявани 

храни 

 Отпускат 12 млрд. лв. за строителство до 2022 

г. 

 Затяга се контролът върху обществените по-

ръчки за фирми на хора с увреждания 

 До 4 октомври се заявява гласуване с подвиж-

на избирателна кутия 

 Четири медала за България на Световните 

игри за спортисти с увреждания 

 Министерството на финансите ще ползва кон-

султантските услуги за ЕИБ за създаването на 

Фонд на фондовете 

 115 млн.лв. се предоставят за общински про-

екти в областта на земеделието 

 Предлага се регистрацията на ЮЛНЦ да се из-

вършва в Агенцията по вписванията 

 Молби за целева помощ за първокласници се 

приемат до 15 октомври 

 Почти 36 000 възрастни се върнаха в училище 

 Над 2 000 000 000 възрастни на планетата през 

2050 г. 

 Възрастните хора у нас най-заплашени от бед-

ност в сравнение с останалия ЕС 

 Ръст на световната икономика при равно зап-

лащане между половете 

 България е на 54-то място в света по конкурен-

тоспособност 
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 Стартира обществена трапезария в Ген. Тоше-

во 

 Среща за младежкото предприемачество в 

Кюстендил 

 Международна конференция за пенсионните 

системи се проведе във Варна 

 Ден на отворените врати в социални заведе-

ния в Котел 

 Деца със специални нужди се обучават и въз-

питават в ЦДГ „Детски рай” във Велинград 

 Комплексът за социални услуги в Шумен на-

върши 10 години 

 Дни на отворените врати в центрове за наста-

няване от семеен тип организира Столична об-

щина 

 Здравно-консултативен център за майчино и 

детско здраве разкриват към МБАЛ-Сливен 

 Във Варна бе представен проектът "Да не 

изоставяме нито едно дете. У дома, а не в дом” 

 Предстои приемането на Стратегията за разви-

тие на социалните услуги в област Шумен до 

2020 година 

 Общностният център в Хасково навърши една 

година 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Закон за изменение и допълнение на Закона 

за електронното управление 

 Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на 

възпитателните училища-интернати и соци-

ално-педагогическите интернати 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Нов Дом на писателя в Бургас 

 Включиха варненски фестивали в интеракти-

вен каталог 

 В Тервел се проведе първият песенен фести-

вал "Златна възраст" 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 70 хиляди лева бяха набрани в подкрепа на 

деца с увреждания на 10-тия благотворителен 

бал на фондация „Сийдър” 

 Обучение в Анкара по проект Корпоративна 

социална отговорност за всеки 

 Международна младежка камара – България 

зарадва децата в ЦОП-Варна 

 Връчиха наградите Застрахователи за общест-

вото 

 EY очаква ръст от 1.9% за българската иконо-

мика през 2015 г. 

 Бюджетният излишък се свива заради увели-

чаването на разходите 

 15 осиновявания миналата година спрени от 

съда 

 Приети са 226 000 молби за целева помощ за 

отопление 

 Участието на децата във вземането на реше-

ния - основен приоритет в работата на ДАЗД 
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8 октомври - София, Национална приемна на НАСО и 

АСП 

15 октомври - Добрич, Регионална среща на социални-

те услуги от областта 

15 - 16 октомври - Габрово, Обучение "Специфики на 

възпитанието на деца с увреждания и подходи за сексу-

ално възпитание. Работа с родители." 

21 - 24 октомври - Залцбург, Австрия - Международна 

конференция на EASPD „Приобщаващи програми за 

обучение - нека да ги развием заедно!“ . заседание на 

Борда на EASPD и Генерална асамблея на EASPD. 

30 октомври - Шумен, Семинар и обмен на опит: 

„Приложното изкуство като метод за рехабилитация и 

иновативни практики в ЦСРИ" 

 

Повече подробности за възможностите  и условията за 

участие, както и подробна програма за всяко от събития-

та или обученията, ще откриете в предстоящите издания 

и бюлетини на НАСО, на www.naso.bg и чрез съответните 

координатори за членовете на НАСО. 

ПРЕДСТОЯЩО 

СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

Стр.4 Бр. 40 

5 октомври - Гоце Делчев, Представяне на схемите 

„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на 

деца в неравностойно положение“ и „Образователна интегра-

ция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи 

международна закрила“ по ОП „Наука и образование за инте-

лигентен растеж“ 2014 – 2020 г.  

София, Дом на Европа, Представяне на проект „Визия 

за семейна политика в подкрепа на децата и семейст-

вата в България“ 

6 октомври - София, Вечер на добродетелите 2015 

Перник, Работна среща за популяризиране на старти-

ралите процедури за набор на проектни предложения 

по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  

Гърмен, Представяне на схеми по ОП НОИР 

Кюстендил, Отворени процедури по Оперативна прог-

рама „Наука и образование за интелигентен растеж” 

ИНТЕРВЮ 

 Мая Казанджиева, Община Бургас:  

Планираме все повече развитие на 

формите на социални услуги 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Жителите и гостите на Стара Загора, които на  

5 октомври отбелязват Празника на своя град. 

 

Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, който 

на 8 октомври празнува своя рожден ден. 

 

Тодор Тодоров, кмет на община Хайредин, който на  

10 октомври празнува своя рожден ден. 

 

Радостин Радев, кмет на община Костенец, който на 

11 октомври празнува своя рожден ден. 

2014 -2020 

7 октомври - Сатовча, Отворени схеми по ОП НОИР 

Ямбол, КСУДВ, Кръгла маса "Партньорството и взаи-

модействие на социалните услуги и детските заведе-

ния в Ямбол" 

8 октомври - Хаджидимово, Отворени схеми по ОП НОИР 

9 октомври - Русе, Кръгла маса на тема "Не на дискримина-

цията" 

Мадан, Отворени схеми по ОП НОИР 

Банско, Отворени схеми по ОП НОИР 

Рудозем, Отворени схеми по ОП НОИР 

10 октомври - София, УНСС, Младежки кариерен форум (Y)

Our Future - Sofia 

25 - 27 ноември – София, Седмо издание на Национална 

среща на евроекспертите от общините, НСОРБ  

http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/305-8-2
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/305-8-2
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/307-15-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/307-15-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/308-15-16-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/308-15-16-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/308-15-16-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/235-21-24-10-2015-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/235-21-24-10-2015-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/235-21-24-10-2015-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/235-21-24-10-2015-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/310-29-30-10-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/310-29-30-10-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/310-29-30-10-2016
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/05
http://detebg.org/bg/items/697/Vecher-na-dobrodetelite-2015.html
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/06
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/06
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/06
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/06
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/06
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/06
http://nasoki.bg/bg/kultura/15-interview/2917-2015-10-02-10-33-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/15-interview/2917-2015-10-02-10-33-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/15-interview/2917-2015-10-02-10-33-25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/06
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/07
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/08
http://ero.alle.bg/
http://ero.alle.bg/
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/09
http://www.our-future.eu/sofia2015
http://www.our-future.eu/sofia2015
http://namrb-activ.org/news/view/9
http://namrb-activ.org/news/view/9


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) 

Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатства-

не) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество, Под-

програма „Култура“, Творческа Европа 2014-2020 (7 ок-

томври 2015) 

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.) 

Национален фонд „Култура” обявява конкурс по програма 

Автентичен фолклор (27 октомври 2015 г.) 

Национален фонд „Култура” обявява IІI сесия на конкурс 

по програма за културни контакти „Мобилност” (28 октомв-

ри 2015 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 

 

ИЗДАВА  

Стр.5 Бр. 40 

Редактор: Петя Маркова, nasoki@naso.bg  

Конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески 

инициативи в България през 2015 година (31 октомври 

2015) 

Столична програма „Култура“ за 2016 г. (17 ноември 

2015) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет на МСП” (08.11.2015 г.) 

Награда „Европейска столица на иновациите“ на ЕК (18 

ноември 2015 г.) 

Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от етни-

ческите малцинства и/или търсещи или получили меж-

дународна закрила“ (30 ноември 2015 г.) 

Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и под-

готовка на деца в неравностойно положение“ (30 ноемв-

ри 2015 г.) 

Прием по набиране на заявки от работодатели по схема 

„Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за трансг-

ранично сътрудничество България-Македония (25 януа-

ри 2015 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1KhZm9e
http://bit.ly/1KhZm9e
http://bit.ly/1Mf551l
http://bit.ly/1gizDBz
http://bit.ly/1Fn4Z4F
http://bit.ly/1JK061J
http://bit.ly/1JK061J
http://bit.ly/1hg1mTF
http://bit.ly/1hg1mTF
http://bit.ly/1iEYv81
http://bit.ly/1iEYv81
http://bit.ly/1MiUvH3
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1VsLEHB
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1P9hJiy
http://bit.ly/1P9hJiy
http://bit.ly/1P9hJiy
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1FMSZe1
http://bit.ly/1FMSZe1

