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ОБЩИНА ПЛОВДИВ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Национален форум в Разград

На 21 и 22 март в хотел „Cartoon“ в Разград се проведе

двудневен национален форум „Инвестицията в кадрите –

инвестиция в бъдещето на социалните услуги“, посветен на

Световния ден на социалната работа и организиран от

Община Разград и Националния алианс за социална

отговорност в партньорство с Министерството на труда и

социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.

Форумът беше открит с приветствие към участниците от кмета

на Община Разград д-р Валентин Василев, изпълнителния

директор на АСП г-жа Румяна Петкова /от свое име и от името

на министъра на труда и социалната политика/, председателя

на НАСО г-н Георги Георгиев, областния управител г-н Гюнай

Хюсмен и зам.-председателя на Общинския съвет – Разград г-

н Калоян Монев. Сред гостите бяха и заместник областният управител Евгени Драганов, зам.-кметовете на Община Разград Ердинч Хасанов

и Галина Георгиева, директорите на РДСП и ДСП в Разград Татяна Костова и Радостина Неделчева и други представители на държавни и

общински институции от социалната сфера.

Юбилейна награда на НАСО за Община Разград

На откриването на националния форум „Инвестицията в кадрите – инвестиция в бъдещето на

социалните услуги“ председателят на Национален алианс за социална отговорност Георги

Георгиев връчи на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев първата голяма юбилейна

награда „10 години партньорство за социална отговорност“ на Община Разград за активни

социално отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България. Г-н

Георгиев поздрави и благодари на екипите от Община Разград, с които НАСО работи през

последните години и изрази увереността си, че и в бъдеще ползотворното партньорство ще

продължи.

Седмица на социалната работа в Разград

В рамките на вече установената традиция Община Разград организира и проведе седмица на социалната

работа, посветена на Световния ден на социалната работа. В периода от 18 до 22 март се реализира богата

програма, представяща социалните услуги, специалистите и потребителите им в устойчив стремеж за

формиране на адекватно обществено отношение и подкрепа. Седмицата на социалната работа започна със

засаждане на дърво в парка в града – символ на „Многообразието в единството“

Почетни награди на Община Разград в социалната сфера

За високи професионални резултати и принос към развитието на социалните услуги в общината по
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решение на Общинския съвет с почетен знак са удостоени директорът на Домашен социален патронаж

Янка Георгиева /колективна награда/ и Росен Аврамов, представител и експерт-координатор на НАСО,

директор на ЦОП и изпълнителен директор на сдружение „ЖАНЕТА“, Разград /индивидуална награда/.

Наградите бяха връчени от кмета на града на специална церемония в Общинския културен център.

Концерт на потребители на социални услуги

В рамките на седмицата на социалната работа на сцената на Общинския културен център в Разград

потребители на социални услуги и техни връстници представиха впечатляващ празнична програма.

Спектакълът беше красиво представяне на резултатите от търпението, всеотдайността и упоритостта на

социалните работници.

Почетен приз за НАСО

На 21 март се състоя официална церемония за връчване на награди на Община Разград на широк кръг

специалисти, екипи на социални услуги, партньори, дарители и други за принос в развитието на

социалните политики и партньорства на общината. Почетен приз, връчен от кмета на Разград д-р

Василев, получи и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев.

НАСО приема номинации за националните награди

Управителният съвет на НАСО реши да започне приема на номинации за

н а ц и о н а л н и т е  н а г р а д и  н а  а л и а н с а ,  к о и т о  щ е  б ъ д а т  в р ъ ч е н и  н а

международния форум във Варна на 13 юни 2019 г. По повод на 10-

годишнината на Национален алианс за социална отговорност тази година

наградите ще бъдат юбилейни и ще се връчват за принос в социалното

развитие на България за периода 2010 – 2019 г. Традиционно наградите ще се

връчват в категории: Общини, Неправителствени организации, Корпорации

(работодатели), Социални услуги, Индивидуални награди. Във връзка с това

НАСО се обръща към всички свои членове и партньори за номиниране на

предложения за посочените категории, придружени от кратка обосновка и

изпратени на ел. поща info@naso.bg или до НАСО, гр. София, ул. „Сердика“ 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722. Краен срок 25 април 2019 г.

НАСО участва в заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 21.03.2019 г. в Министерството на труда и социалната политика се състоя първото заседание на Националния съвет за хората с

увреждания след приемането на Закона за хората с увреждания. Заседанието беше водено от новия председател на Националния съвет

Томислав Дончев – заместник министър-председател.

СВЕТОВЕН ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА – 19 МАРТ 2019 Г.

Национална информационна кампания по повод Световния ден на социалната работа

За втора поредна година НАСО организира Национална информационна кампания по повод Световния

ден на социалната работа – 19 март. В кампанията се включиха общини и социални услуги с различни

инициативи и събития, които представят пред обществото същността, мисията и основните

характеристики на социалната работа, хората, работещи в нея и ролята на човешките взаимоотношения в

сферата.

На 21 март по време на националния форум „Инвестицията в кадрите – инвестиция в бъдещето на

социалните услуги“ в Разград с грамота за за принос в популяризирането на социалната работа и

повишаването престижа на социалния работник бяха отличени Община Разград, РУ "Ангел Кънчев"

и  ЦНСТДБУ , гр. Кърджали.  

ПРЕДСТОЯЩО

Национален форум „Предизвикателствата пред общините и партньорството с

държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие с новото

законодателство“, 16-17 април 2019 г., Империал Пловдив Хотел & Спа, гр. Пловдив    

Годишна европейска конференция „Инвестиции в социалните услуги, инвестиции в

хората”, 16-17 май 2019 г., Букурещ, Румъния

Благотворителен концерт под надслов "Ръка за ръка", посветен на Международния

ден на младежката солидарност - 24 април, гр. Ямбол

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОПРЧР "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване,
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включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост" /до 31.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ ЛОМ – достъп до заетост на икономически неактивни и

безработни лица" /до 15.04.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово" – "Обучение на

заети лица" /до 27.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика" /до

27.03.2018 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на

работниците, предприятията и предприемачите" /до 29.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – общини Момчилград и Крумовград" – "Добри и

безопасни условия на труд" /до 02.04.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "Съвместни дейности на социалните партньори"

/до 07.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "Умения" /до 03.05.2019 г./ 

Процоцоцедура по ОПРЧР "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

– Компонент 2" /удължена до 10.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата

и младежите – Ет. 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални

услуги за деца и семейства –Компонент 1" /до 31.12.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

30.04.2020 г. /

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и

солидарна икономика /до 20.04.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца /до 18.04.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Наредбата за медицинската експертиза /до 14.04.2019 г./

Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за

2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. /до 11.04.2019 г./

Проект на План за действие за 2019-2020 и Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за

2018 г. /до 18.04.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Обществено обсъждане на проекта на Правилник за прилагане на
Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

С Правилника се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните

предприятия. Регистърът на социалните предприятия се създава, води и поддържа в Министерството на

труда и социалната политика като единен национален административен регистър. Информацията в

Регистъра на социалните предприятия се съхранява в информационна система, която поддържа

национална база данни. С Правилника се уреждат още и условията и редът за отпускане на средства за

обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7, т. 4 от Закона за

http://esf.bg/mig-belovo-septemvri-velingrad-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-predostavjane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-017-mig-belovo-septemvri-veli/
http://esf.bg/mig-lom-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-045-mig-lom-dostap-do-zaetost-na-ikonomicheski-neaktivni-i-bezrabotni/
http://esf.bg/mig-goce-delchev-garmen-hadzhidimovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-040-mig-goce-delchev-garmen-hadzhidimovo/
http://esf.bg/mig-trojan-aprilci-ugarchin-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-048-mig-trojan-aprilci-ugarchin-m4-socialna-ikono/
http://esf.bg/mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-039-mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo/
http://esf.bg/mig-obshtini-momchilgrad-i-krumovgrad-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-058-mig-obshtini-momchilgrad-i-krumovgr/
http://esf.bg/procedures/savmestni-dejnosti-na-socialnite-partnori/
http://esf.bg/procedures/umenija/
http://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha-za-vazrastni-hora-i-lica-s-uvrezhdanija-komponent-2/
http://esf.bg/procedures/prodalzhavashta-podkrepa-za-deinstitucionalizacija-na-decata-i-mladezhite-etap-2-predostavjane-na-socialni-i-integrirani-zdravno-socialni-uslugi-za-deca-i-semejstva-komponent-1-s-konkretni-beneficient/
http://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4230
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4219
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4206
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4191
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4218
https://nasoki.bg/proektat-na-pravilnika-za-prilagane-na-zakona-za-predpriyatiyata-na-sotsialnata-i-solidarna-ikonomika-e-publikuvan-za-obshtestveno-obsazhdane/


предприятията на социалната и солидарна икономика, наети от социални предприятия клас А+, под

формата на схеми за минимална помощ.

Министър Петков: Потребността от кадри в
образованието, здравеопазването и социалните

дейности ще се увеличава

Работещите в сектора на образованието ще се увеличат с 30 700 до 2032

година. Същата тенденция се очертава в хуманното здравеопазване, където

през следващото десетилетие се очаква да се разкрият около 12 800

работни места. Ще се засилва и търсенето на специалисти по социални

дейности. Това са част от изводите в средносрочни и дългосрочни прогнози

за развитието на пазара на труда в България до 2032 година, разработени от

изследователски екип по проект на Министерството на труда и социалната политика, финансиран по оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“.

Министър Петков: Повишаването на квалификацията на
професионалистите в социалната сфера е акцент в

Закона за социалните услуги

Министърът подчерта необходимостта от издигане на престижа на професията на

социалния работник и допълни, че Министерството на труда и социалната политика

полага усилия в тази посока. Той обясни, че приоритет в работата на МТСП е

осигуряването на обучения, допълнителна подкрепа и повишаването на квалификацията

както в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, така и на

екипите, работещи в социалните услуги. Министърът допълни, че повишаването на знанията и уменията на работещите в сектора е сред

основните акценти в приетия в началото на март Закон за социалните услуги

Намалява се административната тежест при кандидатстване за

семейни помощи за деца

При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи.

Това предвижда проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за

деца, който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане.

При отпускане на помощи за дете с трайни увреждания се предлага да отпадне представянето на

експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Това ще се налага само когато тази информация не може да

бъде получена по служебен път.

Планът за изпълнение на Националната програма за

превенция на насилието и злоупотребата с деца е публикуван

за обществено обсъждане

Проектът на Плана за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и

злоупотребата с деца за периода 2019-2020 г. е публикуван за обществено обсъждане. В документа

са предвидени мерки и дейности, които целят създаването на ефективна система за превенция на

домашното насилие над деца, както и развитие на различни услуги, модели и инструменти за

превенция на насилието и работа с деца, жертви и извършители на насилие.
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