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КАЛЕНДАР 
 

30 ноември - Св. апостол Андрей (Андреевден) 

Ден на движението Градове за живота 

1 декември - Световен ден за борба със СПИН  

Празник на Ботевград 

3 декември - Международен ден на хората с ув-

реждания 

4 декември - Ден на Света Варвара 

5 декември - Международен ден на доброволеца 

6 декември - Свети Николай Чудотворец, архие-

пископ Мирликийски, Чудотворец (Никулден) 

Празник на Бургас и Симеоновград  

Ден на банкера, Ден на търговеца, Ден на 

моряците и рибарите, Ден на дарителя 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Европейска конференция „Добри практики в услугите за 

хора с увреждания“ 

На 23 и 24 ноември 2015 г. в Братислава, Словакия се про-

веде европейска конференция, организирана от Европейска-

та асоциация на доставчиците на услуги за хора с уврежда-

ния (EASPD), чрез домакините TENENET - редовен член на 

EASPD и техни партньори - норвежки организации, работе-

щи в сектора на хората с увреждания. Основната водеща 

тема на конференцията беше професионалната и социална 

интеграция на млади хора с увреждания, като в рамките на 

основната тема бяха дискутирани широк спектър от въпроси 

- бедност и заетост, подкрепа за заетостта на младите хора, 

политики за младежта и други, предмет на проекта, даващ 

възможност за провеждане на конференцията, а именно 

"Добри практики в услугите за хора с увреждания в Норве-

гия, Словакия и ЕС".                                             Вижте повече 

Работна среща "Подкрепа и възможности за сътрудни-

чество на социалните услуги" в Монтана 

На 24 ноември 2015 г. в сградата на Областна администра-

ция-Монтана се проведе работна среща на тема „Подкрепа 

и възможности за сътрудничество на социалните услуги“, 

организирана от Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО) и представителството на НАСО за Област Мон-

тана – Дневен център-Монтана. В срещата участваха предс-

тавители на общинската и областната администрация на 

Монтана, управители и специалисти от социални услуги от 

региона и представители на неправителствени организации. 

При откриването на срещата г-жа Мая Райкова, гл. експерт 

„Социални услуги“ към Община Монтана представи спектъра 

от услуги на територията на града и активната работа по 

проекти от страна на общинската администрация, благода-

рение на което е развит пълен спектър от услуги за деца.  

Вижте повече 

Регионален форум „Корпоративна социална отговор-

ност“ в Кърджали 

На 25 ноември 2015 г. в залата на Бизнес инкубатор-

Кърджали, се състоя регионален форум на тема 

„Корпоративна социална отговорност“ с участието на предс-

НАСО    

Nasoki.bg 
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тавители на бизнеса, социалните услуги и членовете на 

НАСО от област Кърджали. Срещата беше организирана от 

Сдружение “Агенция за регионално икономическо развитие 

и инвестиции“ (АРИРИ), Кърджали – в качеството му на 

представител на Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО) за област Кърджали и НАСО, със съдействие-

то на община Кърджали. Приветствия към участниците при 

откриването отправиха инж. Румен Генов, председател на 

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

На срещата присъства и г-жа Василка Григорова, старши 

експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ от Община 

Кърджали и други представители на общини от областта. 

Вижте повече 

Работна среща с г-жа Е.Кахайова, зам.-кмет на Кърджа-

ли 

На 25 ноември 2015 г. в Кърджали се състоя работна среща 

между г-жа Елисавета Кехайова, заместник-кмет на Община 

Кърджали с ресор "Образование, култура, социални дейнос-

ти, спорт, туризъм и евроинтеграция" и г-н Георги Георгиев, 

председател на Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО). В рамките на срещата г-жа Георгиев предста-

ви мисията, задачите и дейностите на НАСО, инициативите 

и целите на Алианса по места и повода за организираната в 

същия ден среща, насочена към развитие на корпоративна-

та социална отговорност. Г-н Георгиев специално отбеляза 

изключително добрата оценка на НАСО от работата по пла-

ниране и реализиране на социалните дейности в Кърджали, 

в това число и чрез собствено финансиране и разкриването 

на множество нови услуги.                                  Вижте повече 

Обучение „Консултиране при прием на нов потребител 

– провеждане на първично интервю, изготвяне на оцен-

ка и етапи на работата по случай“ 

На 26 и 27 ноември 2015 г. в град Велико Търново се прове-

де обучение на тема „Консултиране при прием на нов пот-

ребител – провеждане на първично интервю, изготвяне на 

оценка и етапи на работата по случай“, организирано от 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) като 

част от годишната програма на Алианса, ориентирана към 

повишаване капацитета на доставчиците на социални услу-

ги и усъвършенстване на квалификацията на специалистите 

в самите услуги с цел по-ефективно и качествено предоста-

вяне на услуги и в крайна сметка – по-добър ефект върху 

крайните потребители и повишаване качеството на техния 

живот. В обучението се включиха специалисти от различни 

социални услуги от цялата страна.                    Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Министерски съвет прие почивните дни за 2016 

г. 

 ЕК публикува доклад по механизма за ранно 

предупреждение и ГОР за 2016 г. 

 Четири нови операции по ОП "Развитие на чо-

вешките ресурси" 

 Министър Калфин: Достъпът до пазара на тру-

да и осигуряването на качествена заетост са 

стъпките за борба с бедността 

 Конференция „Национална стратегия за демог-

рафско развитие на населението в Република 

България 2012 – 2030 г. – приоритети и предиз-

викателства“ 

 Седем българи сред иновационните лидери на 

Европа 

 За ратификация е предложен меморандум по 

ИНТЕРРЕГ 

 Магистрати се обучават дистанционно за рабо-

та с деца в конфликт със закона 

 Международна конференция „Нов подход в 

интеграцията“ 

 МОН представи резултатите от проект 

"Включващо образование" 

 66 ученици ще получат стипендии по програма-

та за закрила на деца с изявени дарби 

 Допълнително се отпускат 4 млн.лв. за две на-

ционални образователни програми 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

EASPD препоръчва включване на доставчиците на 

услуги в усилията за намаляване на безработицата 

След като на 17 септември 2015 г. Европейската коми-

сия предложи на държавите-членки насоки за по-

ефективна реинтеграция на пазара на труда на 12-те 

милиона трайно безработни в Европа, където е обърна-

то внимание на ролята на доставчиците на услуги в 

процеса на реинтеграция и се посочват конкретни дейс-

твия за усъвършенстване на процеса от страна на дър-

жавите-членки, Европейската асоциация на доставчи-

ците на услуги за хора с увреждания (EASPD) излезе 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Деца в Стара Загора дискутират основни права 

и модели на поведение 

 Обучителен семинар на тема "Безопасен интер-

нет" в Сливен 

 В Силистра стартира Програма за подкрепа на 

неработещи и неучащи младежи 

 Кампания "Подарявам ти коледна усмивка" в 

Силистра 

 Дискусия за структурния диалог с младежи в 

Русе 

 Доброволци в Габрово ще се превърнат в ко-

ледни внучета за самотни възрастни хора 

 Иновациите в медицината стават приоритет на 

Плевен 

 26 първокурсници в неравностойно положение 

получиха еднократна финансова помощ по 

инициативата на държавния глава „Подкрепи 

една мечта“ 

 Национална среща за образователна интегра-

ция на деца от етнически малцинства в Луковит 

 Велико Търново домакинства форум за кариер-

ното ориентиране на учениците 

 Домът за медико-социални грижи за деца в Шу-

мен ще бъде закрит 

 Дискусия по проблемите на семейства с деца с 

увреждания в Казанлък 

със становище, в което оценява високо предложенията 

на ЕК и предлага допълнителни насоки с цел постигане 

на максимална ефективност от прилагане на предложе-

нията.                                                             Вижте повече 

ОЩЕ в „Коментари и анализи“ 

 Субсидираната заетост намалява с 30% през 

2016 г. 

 България – недостиг на социални жилища и 

висок дял на жилищните разходи 

 Половината студенти не виждат полза от ста-

жовете си 

 2701 деца са получили приемна грижа по про-

ект „И аз имам семейство” 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Варненски ученици спечелиха награда за сце-

нарий "Училищни проблеми" 

 Коледният базар във Велико Търново отваря 

врати по традиция на 1 декември 

 Стартира коледния базар-изложба, част от 

фестивала "Светът е за всички" в Русе 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Събраха над 52 000 лева за талантливи деца 

в Добрич 

 Банка въведе отрицателни лихви по депози-

тите 

 Избрани са 3-те проекта, които отиват на фи-

нален етап в ПРОМЯНАТА 2015/2016 

 Конкурсът за социални предприемачи на 

Chivas набира идеи до 1 декември 

 Google дарява по долар за всяко плащане с 

Android Pay 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

Проект на Заповед за определяне на ред и начин за 

издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от За-

кона за корпоративното подоходно облагане 

Във връзка с одобрена от Европейската комисия схема за 

държавна помощ и приети на второ четене от Народното 

събрание разпоредби, касаещи схемата за държавна помощ 

Концепция за насърчаване на обучението на софту-

ерни специалисти 

Концепцията предвижда създаване на предпоставки за обу-

чението на допълнително над 30 000 софтуерни специа-

листа през следващите 15 години. Предвиждат се дейнос-

ти, които ще допринесат за развитие на професионално-

то образование в областта на софтуерните професии. За 

целта ще се окаже специализирана подкрепа за професио-

нални гимназии и центрове за професионална квалифика-

ция, финансирани по оперативните програми. 
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ПРЕДСТОЯЩО 

23 ноември – 5 декември – Стара Загора, 46 Фестивал на 

оперното и балетното изкуство 

30 ноември - Плевен, Заключителна конференция по проект 

„Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра 

за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени 

от специализирани институции" 

Русе, Заключителна конференция по проект „Комплекс 

от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. 

в Община Русе” 

София, Заключителна пресконференция по проект 

„Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клини-

ка по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, 

гр.София“ 

Цар Калоян, Информационна среща "Възможности за 

финансиране по оперативни програми" 

Исперих, Заключителна пресконференция по проекта 

"Подобряване възможностите за долекуване на насе-

лението на община Исперих чрез модернизация на 

"МБАЛ-Исперих" ЕООД" 

Враца, Пресконференция „Четири години ОИЦ-Враца 

– „СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО“ 

Дългопол, Пресконференция за проект „Независим 

живот за хората в неравностойно положение в община 

Дългопол” 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Жителите и гостите на Ботевград, които на 1 де-

кември празнуват празник на града. 
 

Георги Икономов, кмет на Община Банско, който 

на 2 декември празнува рожден ден. 
 

Венцислав Куткудейски, кмет на Община Медко-

вец, който на 5 декември празнува рожден ден. 
 

Жителите и гостите на Бургас и Симеоновград, 

които на 6 декември празнуват празник на своите 

градове. 

2 декември - София, Национална приемна на 

АСП и НАСО на тема „Услуги за хора с уврежда-

ния“ 

3 декември - Видин, Информационен ден 

„Правата на хората с увреждания“ 

6 - 9 декември - Брюксел, Европейска конферен-

ция за хората с увреждания, Заседание на Борда 

на EASPD  

10 - 11 декември - Троян, Обмен на опит 

„Интегрирани услуги - модел, нормативна база, 

потребности и възможности“ 

12 декември - Троян, Национална среща на пред-

ставителствата на НАСО 

СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

1 декември - Сливен, ОИЦ Сливен представя актуални 

възможности за финансиране по ОП НОИР 

София, Put Your Dancing Shoes On - Парти за 10-ия 

рожден ден на фондация "Сийдър" 

2 декември - Твърдица, „Възможности за образователна и 

социална интеграция по Оперативните програми 2014-2020 

г.“ 

София, Тържествена церемония за обявяване на 

годишните награди Доброволческа инициатива 2015 

на НАРД и Фондация „Лале“ 

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

на труда и заетостта по линия на Евро-азиатския диалог 

4 декември - Кубрат, Информационна среща 

"Възможности за финансиране по оперативните програми" 

5 декември - Бургас, Пети национален конкурс 

"ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА – 2015" 

11 – 12 декември – София, Дискусионен форум 

„Общините през програмен период 2014-2020“ 

12 декември - София, Конференция „Приобщаващо обра-

зование 2015“ 

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

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 
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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) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна 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 но-

ември 2015 г.) 

 Norway Grants: предложения по Програма БГ 12 

„Домашно насилие и насилие основано на полов приз-

нак” (1 декември 2015 г.) 

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

 Проекти за мобилност във висшето образование, про-

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

 Програма „Регионален грант“ на VIVACOM  (20 декем-

ври 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.) 

Международен фотоконкурс  

на EASPD  

"Разкрити  

и открити" 
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