
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 51-2(4)/21.12.2015 г. 

24 декември - Бъдни вечер 

25 декември - Рождество Христово  

Имен ден на Христо, Радослав, Кольо, Божин, 

Божана, Младен, Емануил,Емануела , Манол, 

Радостин, Райко, Румен, Румяна, Ростислав 

26 декември - Ден на бащата,  Свети Йосиф, имен 

ден на хората, които носят това име 

27 декември -  Стефановден, имен ден на Венцислав, 

Венцислава, Венци, Венец, Стефан, Стефка, Стефчо, 

Станко, Стайко, Стойко, Стоян, Стоил, Станка и Стани-

мир 

Весела Коледа  

и щастлива Нова година! 

 

Да бъд е Коледата Ви незабравима,  

а годината - неповторима! 

Да сте здрави, в есели, засмени  

и от Бог благослов ени! 

Екипът на НАСО 

КАЛЕНДАР 

28 декември - Международен ден на киното 

29 декември - Международен ден на биологичното 

разнообразие 

1 януари - Нова година 

Ден на световното семейство 

Ден на Свети Василий Велики (Васильовден: 

Василовден, Василица, Василия, Сурваки, Сур-

ва, Сурува, Суроздру) — именници: Васил, Ва-

силка, Веселин, Веселина, Весела, Веска, Васи-

лена, Василиса, Вълко, Вълка, Вълкан, Вълка-

на) 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Народното събрание прие Национална здравна 

стратегия 2020 

 Правителството прие Доклад за напредъка в 

изпълнението на мерките в Националната прог-

рама за реформи за 2015 г. 

 МТСП и МОН подписаха споразумение за обмен 

на информация 

 Правителството прие Концепция за насърчаване 

на обучението на софтуерни специалисти 

 Предстои избор на лого за българското председа-

телство на ЕС 

 Предвидени са средства за разплащане на реха-

билитацията на военноинвалиди 

 България се присъединява към Програмата за 

сигурност на правителствата 

 За ратификация е предложено споразумението по 

Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 

 Правителството одобри проект на Закон за трудо-

вата миграция и трудовата мобилност 

 НСТС прие улесняване на процедурата за издава-

не на „синя карта“ 

 МТСП определи първите носители на Годишните 

си награди за социални иновации 

Заседание на Националния съвет по въпросите на соци-

алното включване 

На 11 декември 2015 г. в сградата на Министерството на тру-

да и социалната политика се проведе заседание на Нацио-

налния съвет по въпросите на социалното включване 

(НСВСВ). Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) е редовен член на НСВСВ. Заседанието беше откри-

то от г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и 

социалната политика. Дневният ред включваше дискусия от-

носно изпълнението на Националната цел за намаляване на 

броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. и 

четирите подцели към нея. В рамките на обсъжданията беше 

направен преглед на динамиката на индикаторите за бед-

ността и социалното изключване през последните години.  

 Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Всяка втора фирма с ръст в продажбите 

 Четвърт от българите не могат да отделят сред-

ства за Коледа 

 България е на 59-то място в класацията на ООН 

за човешко развитие през 2015 г. 

 ЕК определи насоките за приноса на еврофон-

довете за развитието на общността 

Уважаеми членове, колеги,  

партньори и приятели, 

приемете нашите най-сърдечни позд-

рави и благодарности за отдадеността 

Ви към каузата за по-успешно  

социално развитие на България.  

Усилията и създаденото от всички Вас 

през 2015 г. ни дава основание да я  

определим като успешна година - за 

Вас, за нас, за общите ни стремежи за 

принос по пътя за по-добър живот на 

всички, в това число на хората, които 

имат нужда от подкрепа.  

Заслужено Ви желаем весели и щаст-

ливи коледни и новогодишни празници.  

Бъдете здрави, заредени с още повече оп-

тимизъм и енергия, знания и умения, 

за да направим заедно новата 2016 г. 

успешна за всички.  

Наздраве!  

http://nasoki.bg/bg/8-novini/3396-2020-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3396-2020-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3372-2015-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3372-2015-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3372-2015-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3370-2015-12-18-11-33-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3370-2015-12-18-11-33-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3373-2015-12-18-11-49-50
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3373-2015-12-18-11-49-50
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/3378-2015-12-18-11-55-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3376-2015-12-18-11-53-05
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3376-2015-12-18-11-53-05
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3375-2020-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3375-2020-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3374-2015-12-18-11-50-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3374-2015-12-18-11-50-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3369-2015-12-18-11-32-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3369-2015-12-18-11-32-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3401-2015-12-18-15-02-55
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3401-2015-12-18-15-02-55
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1846-2015-12-14-18-17-23
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3400-2015-12-18-14-33-51
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3399-2015-12-18-14-17-56
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3399-2015-12-18-14-17-56
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3398-59-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3398-59-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3397-2015-12-18-13-44-07
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3397-2015-12-18-13-44-07


Стр.3 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Стотици деца от Смолян твориха за благотвори-

телна кауза 

 Съвременен център за деца с аутизъм отвори 

врати в Пловдив 

 РГ обсъди проекта на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Сливен 

 НПО "Свят за всички" поема извършването на 

услуги за хора с увреждания след дарение от об-

щинските съветници в Русе 

 Разкриват кризисен център за жертви на домаш-

но насилие в Игнатиево 

 Нови социални проекти стартира Община Димит-

ровград 

 В Разград ще бъдат открити две нови социални 

услуги 

 350 коледни пакета ще получат ползвателите на 

Домашен социален патронаж в Добрич 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания 

„Рализ“ - Сливо поле отбеляза първи рожден ден 

 Днeвeн цeнтъp зa дeцa c yвpeждaния стартира 

работа в Дeбeлeц 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Двама младежи спечелиха стипендии на БЧК за 

развитие на творческите си способности 

 Акад. Васил Казанджиев е носител на наградата 

"Св. Паисий Хилендарски" 

 Допълнителни средства за сценичните изкуства 

и опазване на културното наследство 

НАСО    

Nasoki.bg 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Кока-Кола насърчи 50 отлични ученици в Бълга-
рия 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на правилник за изменение и допъл-

нение на Правилника за прилагане на закона 

за данък върху добавената стойност 

 Предложения за изменение на Оперативна 

програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от Фонда за европейско подпо-

магане на най-нуждаещите се лица в Бълга-

рия за периода 2014-2020 г. 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение 

на Наредбата за реда за избор на осигурява-

не, внасяне и разпределяне на задължител-

ните осигурителни вноски, вноските за фонд 

„Гарантирани вземания на работниците и 

служителите“ и за обмен на информация 

 Проект на Постановление за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на 

общините за 2015 г. за финансово осигурява-

не на дейности по Национална програма 

„Информационни и комуникационни техноло-

гии (ИКТ) в училище” 

 Проект на Наредба за изменение и допълне-

ние на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържа-

нието, сроковете, начина и реда за подаване 

и съхранение на данни от работодателите, 

осигурителите за осигурените при тях лица, 

както и от самоосигуряващите се лица 

 Проект на Решение за изменение и допълне-

ние на Решение № 619 на Министерския съ-

вет от 20.07.2009 година за приемане Списък 

на регулираните професии в Република Бъл-

гария 

Бр. 51-2 

 Пестим 20% от данъците с пенсии и застраховки 

 Над 400 хил. души у нас са с редки болести 

 Безработицата през ноември намалява спрямо 

предходната година 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3395-2015-12-18-13-29-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3395-2015-12-18-13-29-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3391-2015-12-18-12-43-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3391-2015-12-18-12-43-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3390-2015-12-18-12-36-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3390-2015-12-18-12-36-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3389-2015-12-18-12-35-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3389-2015-12-18-12-35-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3389-2015-12-18-12-35-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3388-2015-12-18-12-34-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3388-2015-12-18-12-34-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3387-2015-12-18-12-30-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3387-2015-12-18-12-30-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3386-2015-12-18-12-24-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3386-2015-12-18-12-24-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3384-350-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3384-350-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3383-2015-12-18-12-18-22
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3383-2015-12-18-12-18-22
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3382-e-e-e-p-a-e-a-c-y-pe-a-e-e-e
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3382-e-e-e-p-a-e-a-c-y-pe-a-e-e-e
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3385-2015-12-18-12-21-40
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3385-2015-12-18-12-21-40
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3379-2015-12-18-12-11-05
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3379-2015-12-18-12-11-05
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3377-2015-12-18-11-53-52
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3377-2015-12-18-11-53-52
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3394-50
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3394-50
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1919
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1919
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1919
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1918
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1918
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1918
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1918
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1918
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1916
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1916
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1916
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1916
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1916
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1916
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1915
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1915
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1915
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1915
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1915
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1915
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1914
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1914
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1914
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1914
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1914
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1914
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1926
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1926
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1926
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1926
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1926
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3393-20-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3392-400
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3371-2015-12-18-11-40-45
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3371-2015-12-18-11-40-45
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ОЧАКВАЙТЕ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

През тези коледни и новогодишни празници,  

сърдечните ни поздрави и пожелания са за: 
 

Зорница Русинова, заместник-министър на труда и 

социалната политика, която на 24 декември празну-

ва своя рожден ден. 

Тодор Попов, кмет на Пазарджик, който на  

26 декември празнува своя рожден ден. 

Георги Лапчев, кмет на Царево, който на  

28 декември празнува рожден ден. 

Никола Белишки, кмет на Панагюрище, който на  

28 декември празнува рожден ден. 

Ева Жечева, председател на Държавна агенция  

за закрила на детето, която на 1 януари  

празнува своя рожден ден. 

Международна конференция  

Правоспособност и достъп до  

правосъдие на хора с  

интелектуални затруднения 

Отражение на прилагането на чл. 12 и чл. 13 на Конвенция-

та на ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ)  

Национален форум на доставчиците на 

социални услуги 

10 и 11 март, Парк хотел Витоша, гр. София 

 

Конференцията ще представи резултатите от проект AJuPID, 

в рамките на който е направен анализ как правоспособността 

и достъпа до правосъдие за хора с интелектуални затрудне-

ния са гарантирани в пет европейски държави: България, 

Финландия, Франция, Унгария и Ирландия.  

Особено внимание е обърнато на положението на възрастни 

с интелектуални затруднения, които имат ограничени права 

за вземане на решения относно техния живот чрез мерки за 

частично или пълно запрещение. Окончателната цел на про-

екта е да насърчи развитието на практики за подкрепено взе-

мане на решение и по-добър достъп до правосъдие в съот-

ветствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с ув-

реждания.  

Кръгли маси и дискусии ще позволят на участниците да нау-

чат повече как да подкрепят хора с интелектуални затрудне-

ния при упражняването на тяхната правоспособност и достъ-

па им до правосъдие. От участниците се очаква да споделят 

и дадат идеи за по-добро прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КО-

ОНПХУ в ЕС и отделните държави-членки.  

Партньори в проекта AJuPID са: EASPD (Европейска асоциа-

ция на доставчиците на услуги на хора с увреждания), FEGA-

PEI (Франция), Hand in Hand Foundation (Унгария), KU Leuven 

(Белгия), KVPS (Финландия), Фондация НЕТ (България), 

MDAC (Унгария), NUI Galway (Ирландия), като Агенцията на 

ЕС за основните права е асоцииран партньор.   

В конферентната програма ще бъдат представени водещи 

практики от Европа и България - на Български център за нес-

топанско право и Българска асоциация на лица с интелекту-

ални затруднения, които са съорганизатори на събитието. 

Подробна програма за конференцията и информация за 

регистрация очаквайте през м. януари 2016. 

EASPD и НАСО, в качеството си на представител 

на EASPD за България, Ви канят да участвате в 

 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работата 

на доставчиците на социални услуги за хора с увреж-

дания в цяла Европа. Темата на този конкурс е кон-

цептуална и абстрактна. От снимките се очаква да 

представят ролята в обществото на организациите, 

които подкрепят хората с увреждания, както и да 

отговарят на въпроса: "Как бихте показали с една 

снимка работата на специалиста, които подкрепя 

хора с увреждания и/или техните семейства?"  

 

ВСЕКИ участник има право на участие с ЕДНА снимка, 

която се изпраща наphotocompetition@easpd.eu от 29 

октомври 2015 г. до 27 март 2016 г., 12:00 централно 

европейско време. 

НАГРАДИТЕ СА: Двудневно пътуване до Брюксел за 

двама души (включително пътни разходи и настанява-

не) и свободен вход за събитията, посветени на 20-та 

годишнина на EASPD; участие във фото-изложба в 

Брюксел; участие в специално издание на EASPD, пос-

ветено на 20-та годишнина на EASPD, участие в арт

-семинар в мрежата на EASPD. 
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http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
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Национален офис:  София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4;  

    0882 122 670; nasoki@naso.bg 

 

ИЗДАВА  

Стр.5 

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

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) 

 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.) 
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