
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 44(4)/02.11.2015 г. 

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ   

„Консултиране при прием на нов потребител – 

провеждане на първично интервю, изготвяне 

на оценка и етапи на  работата по случай. Роля-

та на отделните специалисти в процеса“ 

26 – 27 ноември 2015 г.,  

гр. Велико Търново 

Лектор: Маргарита Сариева, психолог, сертифици-

ран психотерапевт, експерт по социални дейности 

Обучението е предназначено за специалисти от со-

циалните услуги в общността и в специализирани 

институции за деца и лица - управители, психолози, 

социални работници, трудотерапевти и медицински 

специалисти. 

Вижте:  

Подробна програма и Регистрационен формуляр 

ОБМЕН НА ОПИТ  

и ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ   

„Интегрирани услуги - модел, нормативна база, 

потребности и възможности“ 

10 – 12 декември 2015 г.,  

гр. Троян 

Лектор: Петя Демирева, експерт и методист в об-

ластта на социалните политики, услуги и подпома-

гане, управител на Бюро за социални услуги 

„Хуманност и дълголетие“ ООД 

Обучението е предназначено за представители на 

доставчици на социални услуги: общински админист-

рации, НПО, представители на държавни институции 
 

Вижте:  

Подробна програма и Регистрационен формуляр 

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD 

Откриване и семинар по проект „Бъдещи лидери на хора 

с увреждания“ 

На 21 и 22 октомври 2015 г. в Залцбург, Австрия, се проведе 

начална среща за стартиране на проект „Бъдещи лидери на 

хора с увреждания“ (D-LoT), по който Национален алианс за 

социална отговорност участва като партньор за България. 

Целта на проекта е да приложи иновация и да изгради капа-

цитета на доставчици на услуги за хора с увреждания в Цен-

трална и Източна Европа. D-LoT извежда на преден план 

нуждата от подкрепа на специалистите от сектора на пре-

доставяне на услуги за промотиране и координиране на ре-

ална и устойчива промяна в предоставянето на услуги в 

Централна и Източна Европа. Чрез иновативна менторска 

програма за обучение, проектът предстои да реализира 

практическа и персонализирана подкрепа за специалисти в 

организации-доставчици на услуги как да прилагат в своята 

среда и ежедневна практика смяната на парадигмата по на-

чина, определен от КООНПХУ.                            Вижте повече 

 

Международна конференция на EASPD „Включващо об-

разование“ 

На 22 и 23 октомври 2015 г. в Залцбург, Австрия, се проведе 

международна конференция на тема „Включващо образова-

ние – нека да го развием заедно“, организирана от Евро-

пейската асоциация на доставчици на услуги за хора с ув-

реждания (EASPD). В конференцията участва екип на Наци-

онален алианс за социална отговорност, ръководен от г-н 

Георги Георгиев, председател на НАСО. В конференцията 

участваха експерти и представители на Европейската коми-

сия, местни и регионални власти, образователни институ-

ции, неправителствени организации, родители и млади хора 

с увреждания от цяла Европа.                             Вижте повече 

Заседание на Борда на EASPD и Генерална асамблея на 

EASPD 

На 23 и 24 октомври 2015 г. се проведоха заседание на Бор-

да на EASPD и Генерална асамблея на EASPD, в които като 

редовен член участва г-н Георги Георгиев, председател на 

НАСО. В рамките на тези заседания, органите за управле-

ние на EASPD направиха оценка на реализираните до мо-

мента дейности от страна на EASPD и отделните членове 

http://www.naso.bg/images/files/Programa_VTurnovo_26-27Nov.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Reg_VTurn_26-27Nov.pdf
http://www.naso.bg/images/files/agenda_Troyan.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Reg_Troyan_Dec10-12.pdf
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1765-2015-11-02-05-15-35
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1766-easpd-5
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КАЛЕНДАР 

3 ноември - Ден на българския художник 

Професионален празник на Главна инспек-

ция по труда 

5 ноември - Ден на металурга 

Световен ден на мъжете 

8 ноември - Събор на св. Архангел Михаил и дру-

гите небесни безплътни сили (Архангеловден) 

Професионален празник на служителите в поли-

цията 

Ден на Западните покрайнини  

по региони и обсъдиха програмата на EASPD до края на 

2015 г. и Годишната програма през 2016 г. Обсъдени бяха 

резултатите и бяха набелязани допълнителни решения за 

довършване на дейностите по различни проучвания, които 

EASPD организира през настоящата година, даващи въз-

можност за по-богата информация и опит, реализиран в 

Европа от доставчиците на социални услуги.   Вижте повече 

Заседание на групата по интереси на EASPD в областта 

на изкуство и култура 

В рамките на международната конференция на EASPD през 

октомври 2015 г. в Залцбург, Австрия, се проведе и първото 

заседание на групата по интереси в областта на изкуство и 

култура. Тази работна група в рамките на EASPD е създаде-

на по предложение на няколко организации, включително и 

по инициатива на Национален алианс за социална отговор-

ност в резултат на работата на НАСО в сектора на изкуство 

и култура. В заседанието участва г-н Георги Георгиев, пред-

седател на НАСО. По време на срещата бяха обсъдени 

бъдещите дейности на групата по интереси, както и предс-

тоящи инициативи и дейности на EASPD и членовете от 

различните държави.                                           Вижте повече 

Участие на НАСО в Постоянната комисия на EASPD по 

заетост 

На 24 октомври 2015 г. се проведе заседание на Постоян-

ния комитет на EASPD по заетост. Национален алианс за 

социална отговорност участва в работата на този комитет 

от няколко години, но през тази и следващите години амби-

цията на НАСО е да участва още по-активно предвид из-

веждането на темата за заетост на хората с увреждания на 

отворения пазар на труда като приоритет в дейността на 

НАСО. На заседанието на Комитета г-н Георгиев, председа-

тел на НАСО, сподели, че в България има нов момент с обс-

тоятелството, че в нормативното записване фигурира терми-

нът „подкрепената заетост“.                                   Вижте повече 

Работна среща на НАСО с ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ 

На 28 октомври 2015 г. в сградата на Великотърновския уни-

верситет „Св.св. Кирил и Методий“ в град Велико Търново се 

състоя среща на г-н Георги Георгиев, председател на Нацио-

нален алианс за социална отговорност, с ръководството на 

Великотърновския университет в лицето на доц. д-р Добринка 

Златева, декан на Стопански факултет. В срещата участваха 

и други ръководители и научни работници от Стопанския фа-

култет, чиято инициатива беше провеждането на тази среща. 

Бяха обсъдени досегашното партньорство между НАСО и 

ВТУ, реализирано главно чрез преподавателите и студентите 

от специалностите „Психология“ и „Социални дейности“ и с 

участието на студенти и от други специалности.  

Вижте повече 

Работна среща на НАСО с ФИЦЕ-България 

На 29 октомври 2015 г. в София се проведе среща на ръково-

дителите на Национален алианс за социална отговорност – г-

н Георги Георгиев, председател на УС, и на Сдружение за 

педагогическа и социална помощ за деца (СПСПД) ФИЦЕ-

България, г-жа Дашенка Кралева, президент на ФИЦЕ-

България. Основната тема на проведената дискусия беше 

партньорството между двете организации и най-вече възмож-

ностите за по-активна работа на НАСО в областта на обуче-

нията и мястото и възможностите на ФИЦЕ в този процес, в 

качеството на ФИЦЕ на член на НАСО.                Вижте повече 

 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1767-easpd-easpd
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1768-easpd-6
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1769-easpd-7
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1770-2015-11-02-05-45-54
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1771-2015-11-02-05-52-50
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Христо Иванов: Детското правосъдие е прио-

ритет, готвим пробив в тази област 

 За издръжката на четиричленно семейство са 

нужни 2 243 лева 

 Над 9000 лв. на година е издръжката на дете в 

новите къщички от семеен тип 

 Как ще се получават помощите за дете след 1 

януари 2016 г. 

 Банката за развитие насочва 6.25 млн. евро 

към микробизнеса 

 През 2014 г. са разкрити 33 нови социални ус-

луги за деца 

 ДАЗД предлага мерки за подобряване на рабо-

тата на ЦНСТ за деца и младежи 

 Детските добавки и помощите за раждане се 

увеличават, минималната заплата скача 

 Определени са стандартите за делегираните от 

държавата дейности през 2016 г. 

 Размерът на линията на бедност през 2016 г. 

ще бъде 300 лв. 

 МС гласува законопроекта за държавния бю-

джет на Република България за 2016 г. 

 Правителството прие проекта на Закон за бю-

джета на държавното обществено осигуряване 

за 2016 г. 

 Министерският съвет одобри проекта на Закон 

за бюджета на НЗОК 

 България се присъединява към Споразумение-

то за Център Север-Юг 

 Предлага се ратификация на Меморандум за 

разбирателство относно институционалната 

рамка на Инициативата за готовност и превен-

ция при бедствия в Югоизточна Европа 

 Правителството прие Иновационната страте-

гия за интелигентна специализация на Репуб-

лика България 

 Улеснява се достъпът на гражданите до пла-

щания към бюджетни организации чрез ПОС-

терминали 

 Създава се Държавна агенция „Електронно 

управление“ 

 20 млн. лв. за увеличаване на възнаграждени-

ята в сферата на образованието 

 Министерският съвет прие Стратегия за уп-

равление на държавния дълг 

 Проведе се заседание на Националния съвет 

за тристранно сътрудничество 

 Министър Калфин отново настоя за защита на 

трудовите права на българите, работещи в 

Европейския съюз 

 Правителството има ясен ангажимент за по-

добряване на равнопоставеността на жените и 

мъжете 

 България участва в международен социален 

форум в Пекин 

 Експерти от България и Австрия обсъдиха 

координацията на системите за социална си-

гурност между двете държави 

 Проектът „И аз имам семейство” се удължава 

до края на 2015 г. 

 1 стотинка месечна заплата си предлагат об-

щински съветници в Кюстендил 

 Хлебна терапия събра деца със специални 

потребности за Деня на будителите 

Регионална среща и семинар за членовете на НАСО от 

Област Шумен 

На 30 октомври 2015 г. в Центъра за социална рехабилита-

ция и интеграция за хора с физически увреждания – гр. Шу-

мен се проведе регионална среща за членовете на НАСО от 

Област Шумен и семинар на тема „Приложното изкуство като 

метод за рехабилитация и иновативни практики в ЦСРИ“, 

организиран от Сдружение „Бъдеще за инвалидите“ – в ка-

чеството му на представителство на Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО) в област Шумен. На срещата 

участваха над 30 представители на социални услуги и непра-

вителствени организации от Шумен и областта, както и пред-

ставители от други области - Варна, Бургас, Търговище, както 

и потребители на социални услуги.                      Вижте повече 
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 109 стажанти успешно завършиха Лятната ста-

жантска програма на VIVACOM 

 Връчват наградите "Златно сърце" 

 Йордан Йовчев ще подкрепи Операция 

"Жълти стотинки" 

 Започва четвъртият благотворителен ултра-

маратон "1000 Balkan Charity Challenge" 

 Конкурсът The Venture започва менторски сре-

щи с бъдещи социални предприемачи в шест 

града 

 Благотворителен концерт осигури учебни по-

собия за деца от КСУ-Русе 

 Доброволци разработват мобилно приложе-

ние в помощ на хората с увреждания 

 “Плодовете на земята” отвори врати в Музей-

ко 

 БГ имигранти в САЩ даряват незабравима 

Коледа на деца с увреждания в Бургас 

 Крисия и Михаела Филева на живо по bTV в 

благотворителен телетон 

 Над хиляда гимназисти взеха стипендии за 

личностно развитие 

 Равни възможности на хората с увреждания 

даде РБ "Л. Каравелов" по осъществен про-

ект 

 БЧК осигурява топъл обяд за 46 ученика във 

врачанското село Камено поле 

 Фонд - ИГА обучи 12 младежи по проект 

 Подготвят кризисните центрове за бездомни-

ци в София 

 Община Кюстендил подпомага 13 двойки с 

репродуктивни проблеми 

 Специализиран център помага на 120 социал-

но слаби в Дупница 

 Приключи проектът на община Стара Загора 

„У дома, а не в дом“ 

 Здравно-консултативен център по майчино и 

детско здравеопазване бе разкрит в Ямбол 

 В Стражица заработи защитено жилище за 

млади хора с увреждания 

 Потребители във Велико Търново отбелязаха 

"Вси Светии" 

 84 деца ще получат персонални пенсии 

 Националната годишна среща по приемна гри-

жа 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на решение за предложение до Народно-

то събрание за ратифициране на Допълнителния 

протокол към Европейската харта за местно са-

моуправление за правото на участие в делата на 

местната власт 

 Проект на Правилник за изменение на Правилни-

ка за устройството, организацията и дейността 

на Учебен център 

 Проект на Постановление за одобряване на до-

пълнителни трансфери по бюджетите на общи-

ните за 2015 г. за финансово осигуряване на дей-

ностите по Национална програма "Оптимизация 

на училищната мрежа", одобрена с РМС № 

299/2015 г. 

 Проект на Решение на МС за приемане на Отчет 

за 2014 г. и на План за 2015 г. за мониторинг на 

изпълнението на Актуализираната Национална 

стратегия за демографско развитие на населени-

ето в Република България (2012-2030 г.) 

 Проект на Закон за бюджета на Държавното об-

ществено осигуряване за 2016 г. 

 Проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на законопроекта за държавния бю-

джет на Република България за 2016 г. 

 Проект на Наредба за определяне на пакета от 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса 

 Проект на Закон за данък обществено здраве 
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4 ноември - Пазарджик, Семинар „Екип. Екипна работа“ 

10 ноември - Кюстендил, Обмен на опит "Развитие на 

Общностните центрове като комплексна услуга и интег-

риран подход" 

11 ноември - Сливен, Форум "Съвременни решения за 

социална интеграция" 

12 - 13 ноември - Ямбол, Национален форум "Заедно 

можем повече" 

16 ноември - София, Дискусия "Бремето на толерант-

ността в контекста на европейските ценности" 

17 ноември - Търговище, Работна среща "Подкрепа за 

развитие капацитета на членовете на НАСО от област 

Търговище" 

19 ноември - Русе, Форум „Развитие на социалните 

услуги чрез европейските структурни фондове за плано-

вия период 2007-2013 и осигуряване на тяхната устой-

чивост“ 

25 ноември - Кърджали, Регионална среща на членове-

те на НАСО и Форум с малки и средни предприятия 

 

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. 

СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

Стр.5 Бр. 44 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Златка Иванова, Търговищко дружество за психично 

здраве - представителство на НАСО за Област Търго-

вище, която на 2 ноември празнува своя рожден ден. 

 

Златко Живков, кмет на Монтана, който на  

5 ноември празнува своя рожден ден. 

 

Снежана Еринина, управител на Дневен център 

"Здравец" и представителство на НАСО за Банско,  

която на 7 ноември празнува своя рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

3 - 4 ноември - Търговище, Регионална конференция за 

представяне на Мобилния подход в работата на програ-

ма Библиотека на играчките 

3 ноември - Тополовград, Информационна среща на 

тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

Стралджа, Информационна среща „Оперативните 

програми през 2016 г.” 

Дряново, Представяне на ОПНОИР И ОПДУ 

Омуртаг, Насоки за кандидатстване по актуални 

процедури на ОП НОИР 

4 ноември - Свиленград, Информационна среща на те-

ма: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

Силистра, Информационна среща „Акценти 2014-

2020 – възможности за социални проекти в област 

Силистра“ 

Болярово, Информационна среща „Оперативните 

програми през 2016 г.” 

Трявна, Представяне на ОП „Добро управление“ и 

актуални процедури по ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 

5 ноември - София, хотел „Хилтън“, Връчване на награ-

дите „Златно сърце“ 

София, Министерски съвет, Представяне на ОП 

"Добро управление" 

6 ноември - Севлиево, Представяне на ОП „Добро 

управление“ и актуални процедури по ОП „Наука и об-

разование за интелигентен растеж“ 

19-20 ноември - София, Практически семинар 

„Актуални проблеми, свързани с финансовото управле-

ние и контрол и вътрешния одит в общините“ 

25 - 27 ноември – София, Седмо издание на Нацио-

нална среща на евроекспертите от общините, НСОРБ  
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 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатс-

тване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен 

срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо канди-

датстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в Бълга-

рия (текущо кандидатстване) 

 Европейска награда за социална интеграция чрез 

спорт (6 ноември 2015 г.) 

 Награда на ЮНЕСКО за използване на ИКТ в обра-

зованието (10 ноември 2015 г.) 

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

2015) 

 Конкурс Unilever за млади предприемачи (18 ноемв-

ри 2015 г.) 

 BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производст-

вения капацитет на МСП” (08.11.2015 г.) 

 Награда „Европейска столица на иновациите“ на ЕК 

(18 ноември 2015 г.) 

 Програма „Еразъм+“, КД 3 – Подкрепа за реформи-

ране на политиката – Сътрудничество с гражданс-

кото общество в областта на младежта (26 ноември 

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 
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 Проектни предложения по процедура 

BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция 

на учениците от етническите малцинства и/или 

търсещи или получили международна закри-

ла“ (30 ноември 2015 г.) 

 Проектни предложения по процедура 

BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищно-

то възпитание и подготовка на деца в неравнос-

тойно положение“ (30 ноември 2015 г.) 

 Norway Grants: предложения по Програма БГ 12 

„Домашно насилие и насилие основано на полов 

признак” (1 декември 2015 г.) 

 ОП "Добро управление", „Осигуряване функцио-

нирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центрове“ (21 декември 2015 г.) 

 Прием по набиране на заявки от работодатели по 

схема „Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

 Грантове за иновативни и креативни проекти, 

свързани с развитието на децата (31 декември 

2015 г.) 

 Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие 

на човешките ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България -

Македония (25 януари 2015 г.) 

http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1M9bHNI
http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1GUd2Yu
http://bit.ly/1GUd2Yu
http://bit.ly/1Mq6i0B
http://bit.ly/1Mq6i0B
http://bit.ly/1MiUvH3
http://bit.ly/1KPoIGZ
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1VsLEHB
http://bit.ly/1XI0lnO
http://bit.ly/1XI0lnO
http://bit.ly/1XI0lnO
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1RkugPx
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/1P9hJiy
http://bit.ly/1NhPSMR
http://bit.ly/1NhPSMR
http://bit.ly/1NhPSMR
http://bit.ly/1ivQJg2
http://bit.ly/1ivQJg2
http://bit.ly/1ivQJg2
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1PdJ17f
http://bit.ly/1PdJ17f
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1FMSZe1
http://bit.ly/1FMSZe1
http://bit.ly/1FMSZe1

