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КАЛЕНДАР 
 

16 ноември - Международен ден на толерант-

ността 

Св. апостол и евангелист Матей, имен ден: 

Матей, Матю 

17 ноември - Международен ден на студентите 

19 ноември - Международен ден на мъжа 

Празник на Сухопътни войски от Българска-

та армия 

20 ноември - Световен ден на децата 

21 ноември - Ден на християнското семейство 

(Въведение Богородично) 

Световен ден на телевизията 

Световен ден на приветливостта 

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 

„Развитие на общностните центрове като комплексна 

услуга и интегриран подход” в Кюстендил 

На 10 ноември 2015 г. в сградата на община Кюстендил се 

проведе среща на тема „Развитие на общностните центрове 

като комплексна услуга и интегриран подход”, организирана 

от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), със 

съдействието на Община Кюстендил. Целта на срещата бе-

ше представяне на опита и визия за развитието на услугите 

за ранно детско развитие като ефективна, качествена и дос-

тъпна подкрепа за децата и техните семейства. Приветствия 

към участниците отправиха г-жа Радостина Васева, директор 

дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна 

политика“ и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, като 

беше поставен акцент на доброто партньорство между НА-

СО и Община Кюстендил и високата полезност на подобен 

ПОСЛЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

http://www.naso.bg/images/files/agenda_Troyan.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Reg_Troyan_Dec10-12.pdf
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тип срещи, в които се представят добри практики и се нами-

рат работещи решения.                                       Вижте повече 

Работна среща с Петър Паунов, кмет на Кюстендил 

На 10 ноември 2015 г. в сградата на Община Кюстендил се 

проведе работна среща между г-н Георги Георгиев, предсе-

дател на Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) и г-н Петър Паунов, кмет на Община Кюстендил. В 

рамките на проведения разговор, г-н Георгиев изрази доб-

рите впечатления и отправи поздравления за активната 

социална политика на Община Кюстендил, както и за добро-

то партньорство с неправителствени организации - членове 

на НАСО, в областта на социалните услуги, благодарение 

на което е реализиран много силен иновативен опит в об-

ластта на деинституционализацията на грижата за деца. 

Беше отбелязано и изключително успешното представяне 

на г-н Паунов на последните избори, което е знак, че насе-

лението и хората одобряват и подкрепят политиката, воде-

на от екипа на кмета и което е гаранция, че тази успешна 

политика и действия ще продължат.                  Вижте повече 

Дискусия със студенти в Софийски университет 

На 10 ноември 2015 г. Национален алианс за социална от-

говорност (НАСО) участва в дискусия със студенти в специ-

алности "Педагогика" и "Социални дейности" от Софийски 

университет "Св. Климент Охридски". Основната цел на 

срещата беше кариерно ориентиране на студентите и пред-

ставяне на предимствата и предизвикателствата на работа-

та в неправителствения сектор. НАСО представи изключи-

телно широкия спектър на своята дейност - чрез партньорс-

тво на национално и европейско ниво, ориентирана към 

подкрепа на хора с увреждания и като цяло на хора в нерав-

ностойно положение, дейности за развитие и усъвършенст-

ване на социалните услуги на национално и регионално 

ниво, развитие на корпоративна социална отговорност и 

култура и изкуство със социални каузи.             Вижте повече 

Областен форум “Съвременни решения за социална 

интеграция” в Сливен 

На 11 ноември 2015 г. в ДЦВХПУ - Сливен се проведе Об-

ластен форум на социалните услуги на тема “Съвременни 

решения за социална интеграция”, организиран от Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) със съдействи-

ето на представителството на НАСО в Област Сливен - 

Фондация “Милосърдие”. В срещата взеха участие г-н Ка-

мен Костов, зам.-областен управител на Сливен, г-жа Роси-

ца Димитрова, директор на дирекция “Социални дейности и 

здравеопазване” към Община Велико Търново и зам.-

председател на п.к. по социални политики на НСОРБ, г-н 

Международен фотоконкурс  

на EASPD  

"Разкрити и открити" 

Дилян Стойков, началник отдел “Социални дейности, здра-

веопазване и спорт” към Община Сливен, г-жа Мариела 

Кондакова, РДСП - Сливен, г-жа Теодора Желева, ДСП- 

Сливен, г-жа Камелия Грозева, ръководител на ДЦВХПУ - 

Фондация “Милосърдие” и представител на НАСО в Об-

ласт Сливен, г-н Георги Георгиев, председател на УС на 

НАСО, както и представители на социални услуги от общи-

ните Нова Загора, Твърдица, Котел, Сливен, както и на 

Областен информационен център - Сливен.  Вижте повече 

Работна среща на членовете на НАСО от Област  

Ямбол 

На 12 ноември 2015 г. в КСУДВ - Ямбол бе проведена сре-

ща на тема „Подкрепа и възможности за сътрудничество 

на социалните услуги”, насочена към членовете и партньо-

рите на НАСО от Област Ямбол. Приветствия към участ-

ниците отправиха г-жа Атанаска Бонева, директор на 

КСУДВ – Ямбол и представител на НАСО за Област Ям-

бол, и г-н Георги Георгиев, председател на УС на НАСО. В 

срещата участваха доставчици и специалисти от социални 

услуги от Ямбол, Чирпан, Стралджа, Средец, с. Веселино-

во, Елхово, Бургас, с. Бата, като всеки от участниците има-

ше възможност да представи своята дейност, визия за 

развитие и потребности за подкрепа и да даде предложе-

ния по подготовката на програмата на НАСО за 2016 г. с 

теми, събития, срещи и обучения.                   Вижте повече 

Изнесена национална консултативна приемна на АСП 

и НАСО в КСУДВ-Ямбол 

На 12 ноември 2015 г. в КСУДВ - Ямбол в рамките на пос-

ледната за тази година среща от цикъла “Заедно можем 

повече”, организирана от представителството на Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) в Област 

Ямбол - КСУДВ в лицето на г-жа Атанаска Бонева и ней-

ния екип, за първи път бе проведена и изнесена национал-

на консултативна приемна на АСП и НАСО, организирана 

в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Г-

жа Ренета Манолова, началник отдел “Социални услуги” и 

г-н Емил Тодоров, директор на дирекция “Закрила на дете-

то” дадоха отговор на въпроси, свързани с предоставянето 

на консултативни услуги в общността и резидентни услуги. 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1791-2015-11-11-13-53-46
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1792-2015-11-14-07-18-11
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1793-2015-11-14-08-04-48
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1794-2015-11-15-10-29-12
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1795-2015-11-15-10-45-46
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 За по-малко от година България е приела 1100 

непридружени деца-бежанци 

 ЕНП: Развитието на предприемачеството мо-

же да помогне на Европа да излезе от кризата 

 ЕК: Необходими са повече инвестиции за раз-

пространяване на ползите от образованието в 

обществото 

 Безработицата сред младите висшисти е под 

4 % 

 Грешки при обществените поръчки спъват 

кохезионната политика на ЕС 

 Регионалните различия в България се задъл-

бочават 

 НАП качи декларациите за данъчните облекче-

ния за деца 

 Стоките и услугите поскъпват с 0,2% през ок-

томври 

 МФ отчете по-добро касово изпълнение на 

държавния бюджет за първите девет месеца 

на 2015 г. 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Бюджетът на МТСП за догодина е с 8,5 млн. 

лв. повече 

 Над 1,2 милиона души с пенсии до 300 лв. ще 

получат добавка от 40 лв. през декември 

 Заседание на КН на ОП Развитие на човешките 

ресурси 

 7,7 млн.лв. допълнително за преодоляване на 

щети от природни бедствия 

 Удостоверенията по Закона за ветераните ста-

ват безсрочни 

 Одобрени за проектите на меморандуми за 

изпълнение на три програми за трансгранично 

сътрудничество 

 7 млн.лв. получават училищата по три нацио-

нални образователни програми 

 783 училища са определени за средищни 

 Нови областни управители в Добрич и Перник 

 МС прие План за действие „Предприемачество 

2020 – България“ 

 Актуализация на Националната здравна стра-

тегия (2014-2020) 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 АСП е определена за УО на Управляващ орган 

на Оперативната програма за храни 

 Варна става столица на младежта в Европа 

 Столична община представи резултатите по 

проект „Преструктуриране на домовете за ме-

дико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.” 

 Община Велико Търново отбелязва Светов-

ния ден на недоносените деца 17 ноември 

 В Пловдив се проведе кръгла маса за регио-

налния пазар на труда 

 Община Благоевград с подарък за Дома за 

възрастни хора „Св. Мина“ 

 Кампания "Остави своето послание за толе-

рантността!" в Силистра 

Домакини на срещата бяха г-жа Атанаска Бонева, предста-

вител на НАСО за Област Ямбол и г-н Георги Георгиев, 

председател на УС на НАСО.                             Вижте повече 

Работна среща от цикъла “Заедно можем повече” в Ям-

бол 

На 13 ноември 2015 г. в КСУДВ - Ямбол се състоя работна 

среща от цикъла “Заедно можем повече”. В дискусията учас-

тваха над 70 представители на социални услуги от Ямбол, 

Сливен, Несебър, Елхово, Поморие, Чирпан, Бургас, Плов-

див, Средец, а водещата тема беше “Развод, загуби, разде-

ли”. „Заедно можем повече“ се организира за пета поредна 

година от представителството на Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО) в Област Ямбол в лицето на г

-жа Атанаска Бонева и през последните две години, с подк-

репата на НАСО, се превърна във водеща професионална 

мрежа на специалисти и експерти в областта на социалната 

подкрепа. Гост-лектор на срещата бе доц. Диана Циркова, 

доктор по психология, психотерапевт и психоаналитик, пре-

подавател по медицинска, клинична и консултативна психо-

логия.                                                                     Вижте повече 
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 Операция "Плюшено мече" стартира за осма 

година 

 Община Бургас участва в проекта “Витални 

градове” 

 Ученици в неравностойно положение от Кър-

джали ще получават безплатен обяд 

 В нови осем села край Търговище отива мо-

билния кабинет 

 Община Рудозем спечели проект за 500 000 

лева по социална програма 

 С кампания информират хора в неравностой-

но положение за социални услуги 

 Център за предоставяне на социални услуги 

ще заработи в Чипровци 

 705 деца със специални нужди се обучават в 

масови училища във Варненско 

 Комплексът за здравни и социални услуги 

"Свети Мина" в Монтана отбеляза своя пър-

ви празник 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Велико Търново приема предложения за кул-

турни събития 

 Потребители на Центъра за психично здраве 

„Човеколюбие” се запознаха с културно-

историческото наследство в София 

 Петима изтъкнати творци получават държав-

ни парични награди 

ИНТЕРВЮ 

 Вицепремиерът Ивайло Калфин: 12% от раз-

ходите за заетост отиват за насърчаване на 

младежката заетост 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 Представяме Ви: Фугерай - най-старият социа-

лен комплекс в Европа 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Иван Портних, кмет на Варна, който на 18 ноември 

празнува своя рожден ден. 

 

Емилия Йосифова, представител на НАСО за Област 

Видин, която на 20 ноември празнува своя рожден ден. 

 

Лидия Банкова-Найденова, заместник-кмет на Драго-

ман, която на 20 ноември празнува своя рожден ден. 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Постановление за одобряване на допълни-

телни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. 

за финансово осигуряване на дейности по национал-

ните програми „С грижа за всеки ученик” и 

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

училище” 

 Проект на Наредба за определяне на съдържанието, 

структурата, условията и реда за набиране и предоста-

вяне на информация 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за движе-

нието по пътищата 

 Проект на Правилник на Фонд "Научни изследвания" 

 Проект на Правилник за прилагане на Закона за защи-

та на лица, застрашени във връзка с наказателно про-

изводство 

 Проект на Наредба за условията и реда за планиране-

то, разпределението и разходването на средствата от 

държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

държавните висши училища научна или художестве-

нотворческа дейност 

 Проект на Решение за приемане на актуализиран Спи-

сък със защитените училища в Република България 

 Проект на Постановление за определяне на средства-

та от държавния бюджет за издръжка на обучението в 

държавните висши училища в зависимост от комплекс-

на оценка за качеството на обучението и съответстви-

ето му с потребностите на пазара на труда 
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16 ноември - София, Дискусия "Бремето на толерантност-

та 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 плановия пери-

од 2007-2013 и осигуряване на тяхната устойчивост“ 

24 ноември - Монтана, Регионална среща на членовете на 

НАСО от Област Монтана 

25 ноември - Кърджали, Регионален форум „Корпоративна 

социална отговорност“ 

26 - 27 ноември  -  Велико Търново, Интерактивно обуче-

ние „Консултиране при прием на нов потребител – провеж-

дане на първично интервю, изготвяне на оценка и етапи на  

работата по случай. Ролята на отделните специалисти в 

процеса“ 

2 декември - София, Национална приемна на АСП и НА-

СО на тема „Услуги за хора с увреждания“ 

6 - 9 декември - Брюксел, Европейска конференция за 

хората с увреждания, Заседание на Борда на EASPD  

10 - 11 декември - Троян, Обмен на опит „Интегрирани 

услуги - модел, нормативна база, потребности и възмож-

ности“ 

12 декември - Троян, Национална среща на представител-

ствата на НАСО 

СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

ПРЕДСТОЯЩО 

16 ноември - Национална инициатива "Заедно за съпри-

частността" в Добрич, Пловдив, Русе, Силистра, Хасково, 

Белослав, Видин, Велико Търново, Търговище, Благоевг-

рад, Добрич, Стара Загора, Габрово, Плевен, Шумен, Со-

фия, Кюстендил, Монтана, Ямбол, Смолян, Разград, Сли-

вен, Костенец, Горна Оряховица, Лъки, Перник, Асеновг-

рад, Враца 

Перник, Информационна среща „Представяне на 

актуална информация за отворени процедури по 

оперативните програми“ 

17 ноември - Национална инициатива "Заедно за съпри-

частността"  в Якимово, Радомир, Перущица, Каварна, 

Ловеч, Твърдица, Аврен, Елена, Пловдив, Кнежа, Велинг-

рад, Гурково, Елхово, Ветово, Нова Загора, Благоевград, 

Кричим, Рудозем, Гълъбово, Роман, Стамболийски, Своге 

Брегово, Среща на тема „Казуси при работата с 

ИСУН“ 

София, Дирекция „Добро управление“ организира 

Годишно информационно събитие 

18 ноември - Националната кампания „Заедно за съпри-

частността” в Брусарци, Шумен, Шабла, Мъглиж, Суворо-

во, Лясковец, Тетевен, Пазарджик, Златоград, Горна мали-

на, Сливница, Дулово, Сливен, Брезник, Попово, Ямбол, 

Плевен, Брезово, Неделино, Две могили, Раднево, Разг-

рад, Дряново 

19-20 ноември - София, Практически семинар „Актуални 

проблеми, свързани с финансовото управление и контрол 

и вътрешния одит в общините“ 

19 ноември - Националната кампания „Заедно за съпри-

частността” в Угърчин, Чипровци, Земен, Генерал Тошево, 

Опан, Криводол, Аксаково, Златарица, Севлиево, Белене, 

Борино, Калояново, Луковит, Бяла, Кубрат, Доспат, Анто-

ново, Кюстендил, Борован, Карлово, Николаево 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за дър-

жавния служител 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на Зако-

на за чужденците в Република България 

 Проект на ПМС за одобряване на допълнителни раз-

ходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипен-

дии по Програмата на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби от държавни и общински училища 

през 2015 г. 

 Стратегия за управление на държавния дълг за пери-

ода 2015-2017 г. 

20 ноември - София, Комитет за наблюдение на ОПТП, 

ОПАК и ОПДУ 

Националната кампания „Заедно за съпричаст-

ността” в Георги Дамяново, Трън, Куклен, Чепела-

ре, Годеч, Тервел, Троян, Мизия, Вълчи дол, Пол-

ски тръмбеш, Брацигово, Тутракан, Чирпан, Испе-

рих, Садово, Сапарева баня, Русе 

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

на среща на евроекспертите от общините, НСОРБ  

26 ноември – София, Второ издание на „Работилница за 

светлина“ 

27 – 28 ноември – Русе, Фестивал „Светът е за всички“ 
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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) 

 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.) 

 Проектни  предложения по  процедура 

BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства и/или търсе-

щи или получили международна закрила“ (30 ноем-

ври 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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НАСО    

Nasoki.bg 

 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.) 
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