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КАЛЕНДАР 
 

24 ноември - Ден на Света Екатерина 

Световен ден на танца 

25 ноември - Международен ден за елиминиране 

на насилието срещу жените 

Св. Климент, архиеп. Охридски. Св. Кли-

мент, папа Римски. Имен ден: Климент, Кли-

ментина 

26 ноември - Имен ден: Стилиан, Стилиана, Сте-

ла, Стилян 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Дискусия „Бремето на толерантността в контекста на 

европейските ценности“ 

На 16 ноември 2015 г. в Дома на Европа в София се проведе 

дискусия на тема „Бремето на толерантността в контекста на 

европейските ценности“. Форумът беше организиран от SI-

ETAR – България, СНЦ „Етнотолеранс“ и Национален али-

анс за социална отговорност (НАСО) по повод Международ-

ния ден на толерантността. В дискусията взеха участие 

представители на различни неправителствени организации, 

университетски преподаватели и студенти, учители и възпи-

татели, психолози, философи, социални работници и др. 

Темата за европейските ценности и връзката им с политика-

та и социалната практика беше анализирана от философски, 

личностни, психологически, политологически и социологи-

чески аспекти.                                                        Вижте повече 

Работна среща „Подкрепа за развитие капацитета на 

членовете на НАСО от област Търговище” 

На 17 ноември 2015 г. в град Търговище се проведе работна 

среща на тема „Подкрепа за развитие капацитета на члено-

вете на НАСО от област Търговище”, организирана от Търго-

вищкото дружество за психично здраве (ТДПЗ), в качеството 

му на представителството на Национален алианс за социал-

на отговорност (НАСО) за Област Търговище. В срещата се 

включиха представители на организации-членове на НАСО 

от всички пет общини в областта. Приветствия към участни-

ците отправи д-р Елена Маринова, председател на ТДПЗ и г-

н Георги Георгиев, председател на НАСО. При откриването 

на срещата д-р Елена Маринова подчерта приноса от при-

съствието на НАСО във всяка община и работата за разви-

тие на добро партньорство между всички институции и орга-

низации, ангажирани да провеждат активни местни социални 

политики.                                                                Вижте повече 

Работна среща с Община Търговище 

На 17 ноември 2015 г. г-н Георги Георгиев, председател на 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) прове-

де работна среща с д-р Дарин Димитров, кмет на Община 

Търговище и г-жа Емине Якубова, заместник-кмет. Г-н Геор-

гиев поздрави д-р Димитров за успешното представяне и 

НАСО    

Nasoki.bg 
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спечеленото доверие от хората от Община Търговище и за 

поетата отговорност. От името на НАСО, д-р Димитров по-

лучи пожелания за успех и бе изразена готовност за про-

дължаване на активно партньорство в областите, в които 

НАСО работи. От своя страна д-р Димитров изрази удов-

летворение от възможността Община Търговище и НАСО 

да работят съвместно в областта на социалната подкрепа и 

сподели задоволство от приоритетите на НАСО, от начина 

на работа, от активността и мащабността на НАСО и изрази 

желание и пълна готовност за развитие на това партньорст-

во на по-широка основа и в по-голяма конкретика.  

Вижте повече 

Форум „Развитие на социалните услуги чрез европейс-

ките структурни фондове за периода 2007-2013 и осигу-

ряване на тяхната устойчивост“ в Русе 

На 19 ноември 2015 г. в сградата на Община Русе се прове-

де форум на тема „Развитие на социалните услуги чрез ев-

ропейските структурни фондове за периода 2007-2013 и 

осигуряване на тяхната устойчивост“, организиран от Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) и Община 

Русе. В срещата участваха доставчици на социални услуги, 

представители на общински администрации от Област Ру-

се, експерти на АСП, специалисти от социални услуги, граж-

дани, както и студенти от Русенския университет от специ-

алност "Социални дейности". Приветствия към участниците 

от името на г-н Пламен Стоилов, кмет на Русе, отправи г-жа 

Мариела Личева, директор на дирекция "Здравни и социал-

ни дейности" в Община Русе. Г-н Георгиев специално благо-

дари за домакинството на Община Русе и напомни, че Русе 

е носител на Голямата награда на НАСО за принос в соци-

алното развитие на България за 2015 г.            Вижте повече 

Международен фотоконкурс  

на EASPD  

"Разкрити и открити" 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 България навлиза в активна фаза на подго-

товка за председателството на Съвета на ЕС 

 Заместник-министър Гълъб Донев отличи най

-добрите работодатели в България за 2015 г. 

 Стартира прием на проекти по "Красива Бъл-

гария" за 2016 г. 

 Създават Фонд за подкрепа на гражданските 

инициативи 

 Русе спечели приза Европейски град на спор-

та за 2016 година 

 Проведе се международна конференция на 

Световната асоциация на обществените служ-

би по заетостта 

 Пета дискусия „Деветте пътя към еврофондо-

вете“ 

 Допълнителен протокол към Европейската 

харта за местно самоуправление 

 МС одобри законопроект за равнопоставеност 

на мъжете и жените 

 Актуализира се Законът за признаване на про-

фесионалните квалификации 

 Доразвива се действащата уредба за ценооб-

разуване и реимбурсиране на лекарствени 

продукти 

 Манол Кившанов е новият областен управи-

тел на Разград 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Ивайло Калфин: Заради ниското заплащане, 

няма специалисти в институциите за социални 

услуги 

 УНИЦЕФ: Светът остава безкрайно несправед-

ливо място за най-бедните и най-уязвими де-

ца 

 Обсъжда се проект на Целенасочена инвести-

ционна програма в подкрепа на развитието на 

Северозападна България, Родопите, Стран-

джа-Сакар, пограничните, планинските и по-

лупланинските слабо развити райони 

 Социалните умения на българина са сериозни 

изостанали 

 Доходите растат по-бързо от разходите 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Ръководството на АСП отличи петима служи-

тели за високи постижения през 2015 г. 

 Комикс на ДАЗД ще помага на децата да се 

предпазват от въвличане в сексуална експло-

атация и трафик 

 „Коледа за всеки дом” в Добрич 

 Уроци по толерантност в Дневен център за 

деца и младежи с увреждания „Слънчев ден” 

в Симитли 

 Конференция против насилието над жени в 

Русе 

 Тържествено осветиха центъра „Подай ръка” 

в Разград 

 Центровете от семеен тип за деца в Разград 

ще се финансират от държавата 

 Казанлък ще бъде домакин на Кръгла маса по 

проблемите на семейства с деца с увреждания 

 Домашни помощници и лични асистенти ще се 

грижат за хората с увреждания във Венец 

 Във В. Tъpнoвo cтapтиpa Здpaвнo-

кoнcyлтaтивeн цeнтъp зa мaйчинo и дeтcкo 

здpaвe 

 Държавата е похарчила 12 млн. лв. за работа 

на 6 хил. младежи 

 МТСП затяга контрола при отпускането на со-

циални помощи 

 Даваме двойно повече пари за благотворител-

ност 

 АЗ отчита по-ниско ниво на безработица 

 Реализираните инвестиции с европейски сред-

ства повишават БВП с 10,1% към края на 2015 

г. 

 5,2% ръст на брутната добавена стойност в 

селското стопанство 

 Центърът за временно настаняване във Ви-

дин работи целогодишно 

 Акция „Здравна въртележка” се проведе във 

Велико Търново 

 Официално бе открит Младежкият център в 

Пловдив 

 Варненски ученици мериха сили в състеза-

ние по предприемачество 

 В Бургас предстои създаване на интегриран 

професионален колеж 

 Модерен център за ранна диагностика на он-

кологични заболявания в Стара Загора 

 Стартира проект „Златни творчески мостове 

между турските и български градове 

Узункьопрю и Бургас“ 

 Домашното насилие разгледа форум в Плов-

див 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Община Габрово получи отличие за евро-

пейско качество - лейбъл „Европейски фести-

вал“ 

 Стара Загора се превръща в столица на музи-

ката и танца за 46-ти път 

 Коледно ателие 2015 в Музея за история на 

София 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Дискусия "Защо компаниите инвестират в 

социални каузи" 

 Българският социален стартъп Listen Up е 

финалист в SAP Startery 

 Плюшени играчки в помощ на образованието 
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ИНТЕРВЮ 

 Мариане Тисен: Безработицата е сериозна 

заплаха за икономическия напредък на Евро-

па 

 Мая Манолова: Гражданските организации ще 

бъдат истински партньори при определянето 

на работата на омбудсмана 

 Ева Жечева: Повишаването на качеството на 

политиките за грижа и образование на децата 

от раждането до 3 години е приоритет за 

ДАЗД 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Постановление на Министерския съ-

вет за изменение и допълнение на Устройстве-

ния правилник на Държавната агенция за зак-

рила на детето 

 Проект на Закон за трудовата миграция и тру-

довата мобилност 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за защита при бедствия 

 Проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на Стратегия за противодействие на 

радикализацията и тероризма (2015-2020 г.) и 

План за изпълнение на Стратегията за проти-

водействие на радикализацията и тероризма 

(2015-2020 г.) 

 Проект на Целенасочена инвестиционна прог-

рама в подкрепа на развитието на Североза-

падна България, Родопите, Странджа-Сакар, 

пограничните, планинските и полупланинските 

слабо развити райони  

ПРЕДСТОЯЩО 

23 ноември – 5 декември – Стара Загора, 46 Фестивал 

на оперното и балетното изкуство 

23 ноември - Информационни срещи от Националната 

кампания „Заедно за съпричастността” в Братя Даска-

лови, Хайредин, Дългопол, Сухиндол, Баните, Грамада, 

Павел баня, Никопол, Бараково, Карнобат, Ковачевци, 

Кочериново, Лозница, Левски, Сунгурларе, Козлодуй 

24 ноември - Габрово, Заключителна пресконференция 

по повод приключване изпълнението на проект 

„Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства 

в община Габрово“ 

Информационни срещи от Националната кампа-

ния „Заедно за съпричастността” в Монтана, Дол-

ни чифлик, Павликени, Ружинци, Гулянци, Девин, 

Оряхово, Исперих, Малко Търново, Созопол 

25 - 26 ноември - София, Комитет за наблюдение на 

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инф-

раструктура" 2014-2020 

25 ноември - Русе, Заключителна пресконференция по 

проект „Eвропейско качество на здравеопазването чрез 

реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе” 

26 ноември – Казанлък, Кръгла маса по проблемите на 

семейства с деца с увреждания 

27 ноември - Велико Търново, Информационна среща 

„Възможности на европейските програми“ 

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“ 

3 - 4 декември - София, V-та конференция на минист-

рите на труда и заетостта по линия на Евро-азиатския 

диалог 

17 – 20 декември – София, Музей на историята на Со-

фия, Коледно ателие 2015 
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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. 47 

Редакционен екип: Георги Георгиев, председател ; Петя Маркова, редактор;  
                                      Борислава Гицова, Анелия Атанасова 

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“ 

3 декември - Видин, Информационен ден „Правата на 

хората 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 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатст-

ване) 

 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 кандидатс-

тване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

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

не на политиката – Сътрудничество с гражданското 
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 търсещи или получи-

ли международна закрила“ (30 ноември 2015 г.) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и 
подготовка на деца в неравностойно положение“ (30 

ноември 2015 г.) 

 Norway Grants: предложения по Програма БГ 12 

„Домашно насилие и насилие основано на полов 

признак” (1 декември 2015 г.) 

 Програма „Европейци за мир“ (1 декември 2015 г.) 

 Проекти за мобилност във висшето образование, 

пролетен/летен семестър 2015/2016г. (8 декември 

2015 г.) 

 Програма „Регионален грант“ на VIVACOM  (20 де-

кември 2015 г.) 

 ОП "Добро управление", „Осигуряване функционира-

нето на националната мрежа от 27 областни инфор-

мационни 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, свърза-

ни с развитието на децата (31 декември 2015 г.) 

 Финансиране от Фонда за демокрация на ООН (31 

декември 2015 г.) 

 Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

 Проект „Красива България” 2016 на МТСП (18 януари 

2015 г.) 

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за тран-

сгранично сътрудничество България-Македония (25 

януари 2015 г.) 

 Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 

2016 г.) 
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