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КАЛЕНДАР 
 

14 декември - Ден на ветеринарните специалис-

ти 

15 декември - Международен ден на чая 

17 декември - Имен ден: Анани, Данаил, Данаи-

ла, Даниел, Даниела, Дани, Данко 

18 декември - Международен ден на мигранта 

20 декември - Свети свещеномъченик Игнатий 

Богоносец (Игнажден), имен ден: Игнат, Искра, 

Искрен, Огнян, Огняна, Светла, Светослав, Пла-

мен, Пламена 

Международен ден за човешка солидарност  

Професионален празник на Сметната палата  

НОВИНИ ОТ НАСО 

Европейска конференция „Да растем заедно в Европа без 

граници“ 

На 7 и 8 декември 2015 г. в Брюксел, по повод Международ-

ния ден на хората с увреждания, се състоя конференция на 

тема „Да растем заедно в Европа без граници“. Национален 

алианс за социална отговорност участва в конференцията 

като представител за България и представител на Европейс-

ката асоциация на доставчиците на услуги за хора с уврежда-

ния (EASPD). Отделните панели на конференцията бяха фо-

кусирани основно върху децата и младежите с увреждания. 

Бяха направени презентации и се проведоха задълбочени 

дискусии върху настоящата ситуация на децата с увреждания 

в Европа, техният достъп до образование и как това доприна-

ся за равнопоставеното участие на децата и младежите с ув-

реждания в обществото, чрез адекватно включване на пазара 

на труда.                                                                   Вижте повече 

Заседание на Борда на EASPD  

На 8 декември в Брюксел, Белгия се проведе заседание на 

Борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания (EASPD), в което участва г-н Георги 

Георгиев, председател на Национален алианс за социална 

отговорност (НАСО), в качеството си на редовен член на Бор-

да. Основната задача на проведеното заседание беше прие-

мането на отчета за 2015 г. и проекта на бюджет за 2016 г. на 

EASPD, като бяха разгледани и някои вътрешно-

организационни въпроси. Беше обсъдена и приета информа-

цията за напредъка и междинните заключения на две от изс-

ледванията, организирани от EASPD.                   Вижте повече 

Семинар „Европейският семестър като механизъм за при-

лагане на КООНПХУ“ 

На 9 декември 2015 г. в Брюксел, Белгия, се проведе семинар 

на тема „Европейският семестър като механизъм за прилага-

не на Конвенцията на ООН за правата на хората с уврежда-

ния“, организиран от Европейската асоциация на доставчици-

те на услуги за хора с увреждания (EASPD). В семинара учас-

тие взеха представители на Европейската комисия и експерти 

от различни структури на ЕС, представители на организации 

на и за хора с увреждания от всички европейски страни, като 

НАСО    

Nasoki.bg 
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представител на неправителствения сектор за България беше 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО).  

Вижте повече 

Работна среща с г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на 

EASPD 

На 9 декември 2015 г. в Брюксел, Белгия, се проведе работна 

среща между г-н Георги Георгиев, председател на Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) и г-н Люк Зел-

дерло, генерален секретар на Европейската асоциация на 

доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), на 

която в детайли беше обсъдено партньорството между НАСО 

и EASPD през приключващата 2015 г. и беше планирано парт-

ньорството между двете организации през следващата 2016 

г. В рамките на проведената дискусия беше утвърдено окон-

чателно, че на 10 и 11 март 2015 г. НАСО ще домакинства в 

София европейска конференция на тема „Достъп до правосъ-

дие за хора с интелектуални увреждания“, организирана от 

НАСО, EASPD и партньори от Франция.               Вижте повече 

Практически тренинг „Интегрирани услуги - модел, норма-

тивна база, потребности и възможности“ в Троян 

На 10 и 11 декември 2015 г. в гр. Троян се проведе практичес-

ки тренинг на тема “Интегрирани услуги - модел, нормативна 

база, потребности и възможности”, организиран от Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО). Обучението 

беше водено от г-жа Петя Демирева, доказан експерт и мето-

дист в областта на социалните политики, услуги и подпомага-

не, управител на Бюро за социални услуги „Хуманност и дъл-

голетие” ООД. В срещата взеха участие представители на 

социални услуги и НПО сектора от Варна, Несебър, Силистра, 

Разград, Търговище, Ловеч, Видин, Никопол, Плевен, Плов-

див и Русе.                                                               Вижте повече 

Работна среща с г-жа Донка Михайлова, кмет на Община 

Троян 

На 11 декември 2015 г. в Община Троян се проведе работна 

среща между г-н Георги Георгиев, председател на Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) и г-жа Донка 

Михайлова, кмет на Община Троян. На срещата г-н Георгиев 

изрази благодарност за любезното домакинството на община 

Троян за последните за годината събития на НАСО и беше 

споделено доброто впечатление от социалните услуги, посе-

тени в рамките на част от тези събития. Г-н Георгиев изрази 

висока оценка към подхода на община Троян, която не е об-

ластен град, да развива спектъра на социалните услуги със 

собствено финансиране, както и стремежа на Общината поч-

ти всички социални услуги да бъдат предоставяни за реализа-

ция от неправителствени организации.                Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 България подкрепя въвеждане на европейско 

ниво на Стратегия за равнопоставеност на 

половете 

 Споразумение с Швеция за сътрудничество в 

социалната сфера 

 Вицепремиерът Калфин изнесе двучасова 

лекция пред депутати в Европейския парла-

мент 

 България ще прилага опита на Белгия при ва-

учерите за помощ в дома 

Заседание на Управителния съвет на НАСО 

На 12 декември 2015 г. в град Троян се проведе редовно 

заседание на Управителния съвет на Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО). В дневния ред бяха включе-

ни въпроси, свързани с изпълнението на програмата на НА-

СО за 2015 г. и информация за актуални задачи по приключ-

ване на дейностите през 2015 г. Беше приет предварителен 

отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. и съответно бе-

ше утвърден бюджета на НАСО за 2016 г. с основните нап-

равления, съответстващи на работата на Алианса през 

следващата година. Заедно с бюджета, УС обсъди и утвър-

ди годишната работна програма на НАСО за 2016 г.   

Вижте повече 

Заключителна годишна среща на представителствата на 

НАСО 

На 12 декември 2015 г. в град Троян се проведе заключи-

телна годишна среща на представителствата на Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО). Срещата бе-

ше открита от г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, 

който направи оценка на изпълнението на приетите страте-

гически цели и задачи на НАСО чрез реализираната програ-

ма от събития през 2015 г. и посочи, че и през 2016 г. се 

запазва подхода за подкрепа на членовете и структурите на 

НАСО по места чрез областни, регионални и местни фору-

ми, работни срещи, семинари, уъркшопи и обучения. В тази 

връзка беше представен и проекта на годишната програма 

на НАСО за 2016 г., съставена основно по предложения на 

отделните представителства по региони и като темите, съ-

битията и форматите на работа съответстват на специфики-

те на отделните области и потребности в областта на соци-

алните услуги.                                                      Вижте повече 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Социалната програма на Община Варна помага 

на 65 000 души 

 Община Ямбол започна дейностите по проект 

„Осигуряване на подкрепа на независим живот 

на хора в неравностойно положение” 

 Вицепремиерът Калфин се запозна с пробле-

мите на Сливен в социалната сфера 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Арт-работилница за Коледа подготвя музея 

във Враца 

 Бургаска изложба за незрящи спечели награ-

да 

 Даренията в Коледния благотворителен бал 

във Велико Търново са за закупуване на ви-

енско колело 

 Изложба с послание "Шедьовърът отвъд ди-

агнозата" показват в градската библиотека в 

Асеновград 

 Изложба "Ние искаме мир" беше експонирана 

в МТСП 

ИНТЕРВЮ 

Албена Алексиева, Фондация „Очи на четири лапи“: 

Свободата е нещо толкова естествено, че човек 

осъзнава липсата й, едва когато я загуби 

 Проектът за социално включване продължава 

с финансиране по ОП РЧР 

 МТСП представи „Наръчник на бъдещия пенси-

онер“ 

 653 млн.лв. по ОП „Развитие на човешките ре-

сурси“ ще бъдат насочени към общините през 

2016 г. 

 Правителството предостави допълнителни 10,7 

млн.лв. за дейности в образованието 

 Правителството одобри промени за подобрява-

не достъпа до правосъдие и правни услуги 

 Нов статут на Агенцията по обществени поръч-

ки 

 България с висока оценка в Първия монито-

рингов доклад за правните гаранции за защита 

на деца от сексуално насилие 

 Институтът по публична администрация връчи 

награди за добри практики за 2015 г. 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Как родителите да ползват данъчните облек-

чения за деца 

 Международният индекс на глада: 650 000 

българи не си дояждат 

 Увеличават се необразованите хора на пазара 

на труда 

 100% от ресурса на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ ще бъде обявен до края на 

следващата година 

 Расте насилието над възрастни родители 

 Училището за деца с нарушено зрение във 

Варна отбеляза 110-годишен юбилей 

 Видин с готова стратегия за развитие на соци-

алните услуги до 2020 г. 

 Дом „Калинка” и ОДЗ „Пчелица” приемат деца-

та от затворения дом „Майка и дете” в Шумен 

 За десета юбилейна година БЧК-Бургас започ-

ва Кампанията „Подари Коледа” 

 Община Сатовча с бал за абитуриенти и болни 

сираци 

 В Червен бряг деца с увреждания ще управля-

ват компютър с очи 

 Разширяват социалните услуги в Хасковска 

област 

 Стартира почасова помощ за хора с уврежда-

ния в Лом 

 Общинският съвет в Русе събира дарения за 

хора с увреждания 

 ДАЗД награди победителите в Националния 

шампионат за деца, лишени от родителски гри-

жи 
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Мотористите от Плевен с амбиция да зарад-

ват децата в 7 дома за деца в неравностойно 

положение 

 Емблематичният камион на Coca-Cola обикаля 

България в подкрепа на деца в неравностой-

но положение 

 ОП „Развитие на човешките ресурси“ на МТСП 

и Агенцията по заетостта отличиха 19 работо-

датели на форума „Работодател на годината – 

2015” 

ПРЕДСТОЯЩО 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на План с краткосрочни и среднос-

рочни мерки за преодоляване на демографска-

та криза 

 Проект на Постановление на Министерския съ-

вет за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2016 г. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 
 

Инж. Филчо Филев, кмет на Провадия, който на  

18 декември празнува рожден ден. 

ЦСРИ - Велико Търново, което на 19 декември от-

белязва годишнина от своето откриване. 

14 декември - София, Инвестиционен съвет на финансов 

инструмент JESSICA 

15 декември - Плевен, Заключителна пресконференция и 

откриване на целия обект по проект “Ремонт, оборудване и 

модернизиране на УМБАЛ “Д-р Георги Странски ЕАД”, Пле-

вен” 

Пловдив, Откриване на обект по проект „Създаване на 

високотехнологичен център за образна диагностика на 

онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги 

ЕАД”, Пловдив” 

София, Заключителна пресконференция по проект 

„Античен културно-комуникационен комплекс 

„Сердика” 

Велико Търново, Заключителна пресконференция по 

проект "Подготовка на инвестиционни проекти в град 

Велико Търново за следващия програмен период" 

Велико Търново, Заключителна пресконференция по 

проект "Град Велико Търново – зелена и достъпна 

балканска столица на културния туризъм" 

16 декември - Варна, Откриване на обект по проект 

„Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център 

“Света Марина” Варна“ 

София, Информационен ден по новата процедура за 

кандидатстване BG05SFOP001-3.001: „Стратегически 

проекти в изпълнение на Актуализираната стратегия 

за продължаване на реформата в съдебната система 

и Стратегията за въвеждане на електронно управле-

ние и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 

2014 – 2020 г.“ 

София, храм „Св. Параскева", Коледен благотворите-

лен концерт "От деца за деца" 

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

Коледно ателие 2015 

17 декември - Силистра, Заключителна пресконференция по 

проект "Зелена и достъпна градска среда - гр. Силистра" 

18 декември - София/Пловдив, Информационно събитие по 

предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изс-

ледвания и технологично развитие“ 

21 декември - Габрово, Заключителна пресконференция по 

проект "Интегриран проект за изграждане на привлекателна, 

достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово" 

Международен фотоконкурс  

на EASPD  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работата 

на доставчиците на социални услуги за хора с увреж-

дания в цяла Европа.  
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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) 

 Програма „Регионален грант“ на VIVACOM  (20 декем-

ври 2015 г.) 

 ОП "Добро управление", „Осигуряване функционира-

нето на националната мрежа от 27 областни информа-

ционни центрове“ (21 декември 2015 г.) 

 Прием по набиране на заявки от работодатели по схе-

ма „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.)  

 Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи 

в професионална подготовка, програма Еразъм+ (15 

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.) 

 Втора покана по програма за трансгранично сътруд-

ничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ (15 март 2016 г.) 

 Първа покана по Програма Интеррег за трансгранич-

но сътрудничество България-Турция 2014-2020 (16 

март 2016 г.) 

 Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 

2016 г.) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получи-

ли международна закрила“ (29 април 2016 г.) 

 Програма "Мария Кюри ASSISTID" 2016 г. (30 юни 

2016 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/1OlIVZZ
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/1QXcPWR
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1OLlKZa
http://bit.ly/1OLlKZa
http://bit.ly/1I4kGzZ
http://bit.ly/1FMSZe1
http://bit.ly/1FMSZe1
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1ScvGLY
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1lCl7r7

