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I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  
 
1. Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и 

работодателите на хора с увреждания и други социални групи, и увеличаване приноса 
им за подобряване социалното включване и качеството на живот на населението. 

2. Подобряване на условията за успешен бизнес и подкрепа за развитието на социално 
отговорните работодатели за увеличаване на приноса им в социалното развитие на 
България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото, 
чрез справедлива политика по отношение заплащане, осигуряване, обучение, 
подобряване условията на труд на служителите и реализиране на подкрепа на 
обществото, чрез дарения, спонсорство и други партньорства. 

3. Мотивиране и стимулиране на общини, местни и регионални структури и други 
институции за създаване на социално отговорна среда и политики за реализиране на 
общински и регионални, социално отговорни инициативи и дейности за социална 
подкрепа, социална справедливост, социално партньорство и позитивно социално 
развитие, за постигане на по-добър живот. 

4. Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и 
културата за реализирането на социално значими дейности, инициативи и проекти, 
насочени към личностно развитие и обучение на лица от уязвими групи, и  формиращи 
адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно 
поведение с принос за социалното развитие на обществото. 

 
II. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

1. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И РАЗВИТИЕ 
 

Национални и международни дейности за разработване, организиране и реализиране 
на национални и местни социални политики, инициативи, събития и други за развитие на 
социалните услуги, помощ и координация на място, дейности на представителства в 
областните градове, разработване на помощни методически и информационни 
материали, развитие на капацитета на екипите и доставчиците на социални услуги, 
повишаване качеството на подкрепата за хората с увреждания и др., в т. ч. международни, 
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национални и местни събития, работни срещи, обучения, консултации, супервизия, 
методическа подкрепа и пр. 

 
2. СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЗАЕТОСТ 
 
Национални и международни дейности за разработване, организиране и реализиране 

на национални и местни политики, инициативи, събития и други за формиране и 
реализация на възможности социална интеграция и заетост – мотивиране, стимулиране, 
обучение и подкрепа на хора с увреждания, работодатели, организации и други за 
осигуряване на условия за заетост и личностно развитие на хора с увреждания при 
обичайни интегрирани условия, в т. ч. международни, национални и местни събития, 
работни срещи, обучения, консултации, проекти и пр. 

 
3. ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

 
Национални и международни дейности за разработване, осигуряване, преводи и 

разпространяване на информация и опит за формиране на нагласи, политики и 
възможности за доставчици на социални услуги, работодатели, общини, хора с 
увреждания и други, социално ангажирани субекти. Публикуване и разпространение на 
печатни и електронни информационни издания, в т. ч. сайтове информационни 
електронни бюлетини и други. 

 
III. ВОДЕЩИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ 

 
1. Подкрепа на членовете и изградените структури в сектора на социалните услуги, в 

това число активна работа по места, включваща обучения, обмен на опит, подкрепа 
и други за подобряване обхвата, съдържанието, качеството и ефективността на 
социалните услуги; активно участие на потребителите в реализацията и оценката на 
услугите и въздействието им към ползвателите; осигуряване на добри условия за 
развитие и заплащане на работещите в социалните услуги. 

2. Реализиране на активна и резултатна подкрепа за хората с увреждания, чрез 
осигуряване на възможности за развитието на политиките за заетост, осигуряващи 
въвеждане и активно приложение на подкрепената и приобщаваща заетост, и 
осигуряване на реална работа при обичайни условия, и реално заплащане, и 
осигуряване на услуги  в областта на постигане на личностно и професионално 
развитие и по-добър живот, чрез подкрепа за преодоляване на бариерите към 
активен живот. 

3. Привличане на нови членове от стопанския сектор и подкрепа за развитие на 
корпоративната социална отговорност с фокус върху хората и стандарта на живот, 



 

3 
 

 

изграждане на национална мрежа на социално отговорни компании, с цел принос 
към активното социално развитие на България. 

4. Подкрепа за развитието на социалната икономика и на социалното 
предприемачество, като изключително решаващи и ефективни инструменти за 
повишаване качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа, чрез 
промяна в нормативна база и  реални облекчения за субектите на социалната и 
солидарна икономика. 

5. Работа с работодатели на отворения пазар на труда и изграждане на национална 
мрежа на социално отговорните работодатели за мотивиране и подкрепа за 
въвеждането на нови форми за заетост за хора с увреждания и други нуждаещи се 
от подкрепа групи, с цел личностна и професионална реализация, социално 
включване и по-добро качество на живот. 

6. Активна работа в сферата на изкуството и културата като ефективен инструмент и 
среда за създаване на нагласи и политики на въздействие за социална активност и 
включване. 

7. Проактивно участие в актуализиране на нормативната уредба и формирането на 
активни социални политики на всички нива, чрез партньорство и участие в 
национални и местни органи за управление в социалната сфера. 

8. Национално и европейско партньорство с всички държавни и местни органи и 
институции, граждански и стопански сектор на всички нива, за изграждане на 
мостове за взаимодействие и сътрудничество, осигуряване на информираност, 
споделяне на добър опит, и подкрепа за принос в социалното развитие на България. 

  
IV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  

 
1. Разширяване на международни и националните партньорства, в т.ч. Народно 

събрание, Президентство, Министерски съвет, министерства, работодателски, 
синдикални и браншови синдикални организации и други; 

2. Принос за създаване и въвеждане в действие на нови социални услуги, проекти и 
програми за заетост и подкрепа на хората с увреждания и други уязвими групи; 

3. Разширяване състава и капацитета на организацията за влияние върху държавната 
и местните социални политики за партньорство с доставчиците и социално 
отговорните субекти, за осигуряване на качествени социални услуги за хората с 
увреждания и осигуряване на независимост в живота на хората с увреждания. 

4. Предоставяне на информация и експертиза, популяризиране и стимулиране 
развитието на иновативен местен и чужд опит и практики. 

5. Разработване и осигуряване на база данни от разработки и анализи за състоянието 
и развитието на водещите теми, по които работи организацията. 

6. Подкрепа и развитие на културни и духовни дейности със социална ангажираност. 
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7. Повишаване ангажираността на общините в Р България за социално развитие на 
обществото. 

8. Реализация на национални, регионални и местни форуми, конференции, проекти, 
обучения. 

9. Активно участие в развитието на социалните услуги в новите условия, осигуряване 
на високо качество и ефективна подкрепа за нуждаещите се и развитие на 
стандартите  за работещите в социалната сфера. 

10. Участие в децентрализацията и деинституционализацията на социалните услуги. 
11. Участие в сформирането и реализацията на нови местни и национални политики за 

заетост и услуги за хората с увреждания. 
12. Развитие на качеството и обхвата на печатните и електронни издания с принос за 

разширяване на влиянието и изпълняване на целите на организацията. 
13. Активно партньорство с водещи национални и регионални печатни и електронни 

медии и издания за популяризиране на каузата, изграждане на адекватни 
обществени нагласи и формиране на активна социална ангажираност. 

14. Разширяване броя и обхвата на социално ангажираните субекти в България и 
развитие на социалната и солидарна икономика, и корпоративна социална 
отговорност. 

15. Реализиране на принос за развитие на подкрепената и приобщаваща заетост, и 
осигуряване на реална работа при обичайни условия в България на хора с 
увреждания и други нуждаещи се. 

16. Участие в национални, консултативни, експертни и професионални съвети.  
 
V. ВЪТРЕШНО-ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 

 
1. Привличане на нови членове и партньори. 
2. Усъвършенстване на вътрешно-организационните структури и повишаване 

експертността им, и приноса им за успешното изпълнение на целите и задачите на 
организация. 

3. Повишаване капацитета на членовете, представителствата и екипите на 
организацията. 

4. Осигуряване на условия за активно и ефективно участие на членовете и 
представителствата в работата на организацията. 

5. Развитие на експертността на екипите и сътрудниците на организацията. 
6. Активизиране работата на членовете по места и разширяване на техния авторитет. 
7. Развитие на национални мрежи на социално отговорни работодатели, социално 

ангажирано изкуство и култура и привличане на партньори от областта на 
образованието, спорта и туризма. 

8. Развитие на секторни партньорства между членовете. 
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9. Осигуряване на устойчиво финансиране, чрез разработване на проекти и 
реализиране на повече разнообразни и достатъчни приходи за финансиране 
развитието на организацията. 

10. Развитие на ефективни дейности за утвърждаване на националния характер и 
професионалната работа на секретариата, представителствата и експертните групи 
с  принос за финансирането и развитието на организацията. 

11. Развитие на мрежа от сътрудници, експерти, обучители, доброволци, партньори и 
други за участие в местни и национални помощни органи и дейности. 

12. Методическа и финансова подкрепа за членовете и представителствата за 
активната реализация на дейностите на организацията по места. 

13. Повишаване ефективността на вътрешно-организационната информация и 
координация на дейностите на секретариата, представителствата, експертите и 
сътрудниците в цялата страна. 

 
VI. НАЦИОНАЛНИ  ПАРТНЬОРСТВА 

1. Мотивиране, подкрепа и организиране работата на членовете и 
представителствата. 

2. Прием на нови членове. 
3. Изграждане и разширяване на партньорствата с доставчици на социални услуги, 

общини, НПО, екипи на социални услуги, работодатели, читалища и др. 
4. Реализиране на механизъм за активно партньорство със социално отговорни 

работодатели – тематични срещи по региони и провеждане на Национален форум. 
5. Подготовка, организиране, популяризиране, контрол и отчитане на национални, 

местни и регионални събития. 
6. Експертна и консултантска дейност по теми, свързани със социалните услуги, 

подкрепата за хората с увреждания, местните социални политики и 
сътрудничеството с общините, заетостта и партньорствата с работодатели и др. 

7. Участие в работата на НАСО по нормативни промени и партньорство с държавната 
власт, чрез становища, коментари и позиции по предлагани от институциите 
документи и чрез пряко участие в работни групи към институциите от името на 
НАСО и тематични експертни групи на НАСО.  

8. Организиране работата на експертните екипи на НАСО, свързани с участие в 
законодателния процес, прилагане на нормативни документи, консултиране и др. 

9. Комуникация, координация и сътрудничество с национални и местни институции, 
НПО, доставчици на социални услуги, работодатели и пр.  

10. Участие в организирането и провеждането на обучения. 
11. Участие в разработването и изпълнението на проекти. 
12. Принос за развитието на финансовите и човешки ресурси на организацията. 
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13. Осигуряване на информация за и от представителствата и членовете, чрез 
информационните инструменти на НАСО (сайтове, бюлетини, печатни издания и 
др.). 
 

VII. МЕСТНИ ПАРТНЬОРСТВА ПО ОБЩИНИ 
 

1. Реализиране на механизъм за активно партньорство със социално отговорни 
работодатели – тематични срещи по общини и провеждане на Регионален форум. 

2. Разпространяване на информация от и за НАСО в съответната община. 
3. Участие в събития, дейности и проекти на НАСО. 
4. Привличане на партньори и нови членове на НАСО. 
5. Подкрепа и координиране дейността на членовете на НАСО за съответната 

община. 
6. Реализиране на партньорства с местни и държавни власти от името на НАСО. 
7. Реализиране на събития от името на НАСО за съответната община.   
8. Участие в работата на НАСО по нормативни промени и в партньорството с 

държавната власт, чрез становища, коментари и позиции по предлагани от 
институциите документи, вкл. и чрез пряко участие.  

 
VIII.   УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ С ДЪЛГОСРОЧЕН ХАРАКТЕР 

 
1. Участие в работни групи по подготовка на нови и актуализация на действащи 

нормативни актове в социалната сфера. 
2. Участие в Националния съвет за хората с увреждания. 
3. Участие в Националния съвет за социално включване. 
4. Участие в Националния съвет за социална икономика. 
5. Участие в Националния съвет за корпоративна социална отговорност. 
6. Дейности за осигуряване на добри условия за кариерно развитие, обучения, 

квалификация и повишаване на възнаграждението на работещите в социалните 
услуги. 

7. Инициативи, партньорства и дейности за подкрепа на социално отговорните 
работодатели и насърчаване заетостта на хората с увреждания на отворения пазар 
на труда. 

8. Инициативи по изграждането на позитивен публичен образ на социалните услуги и 
популяризиране на добри практики в социалната сфера. 

9. Участие в регламентирането на интегрираните здравно-социални услуги вкл. с 
инициативи за ефективен диалог и съвместна работа между социални услуги и 
местна общност. 

10. Осигуряване на възможности за равен достъп до образование – осигуряване на 
достъпна и подкрепяща среда за деца с увреждания. 
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11. Инициативи в полза на кадровото обезпечаване в социалната сфера.  
12. Участие в работата на национални, регионални и местни работни групи и съвети, 

съгласно текущите графици.  
13. Участие в работата на Борда и Генералната асамблея на EASPD по плана на EASPD. 
14. Участие в дейностите и мероприятията на Федерацията на европейските социални 

работодатели (FESE).  
 

IX. КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА  
 

Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 
ЯНУАРИ 

 Видин 

Анализ на дистанционната работа, 
споделяне на опит за работа от разстояние 
и извеждане на добри практики, които 
могат да се прилагат и в нормални условия 
 

Регионален  Представителство 
Видин 

 Търговище 
Среща на ръководители на социални 
услуги от Област Търговище 
 

регионален Представителство 
Търговище 

 онлайн 

Обучение „Базисни умения за 
психологическо консултиране: 
Провеждане на интервю и оценка на 
случай. Техники за работа.“ 
 

Национален  

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

ФЕВРУАРИ 

 Видин 

Запознаване с практичните аспекти на 
законодателните промени в социалната 
сфера – преструктуриране на социалните 
услуги, лицензиране /прелицензиране, 
делегиране, управление, работа, 
отчитане. 

регионален Представителство 
Видин 

 Търговище 

Работна среща на експерти „социални 
дейности“ от общинските администрации 
на територията на Област Търговище. 
 

регионален Представителство 
Търговище 

 онлайн 
Обучение „Психологическо консултиране 
при случаи на домашно насилие“ 
 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

 онлайн 

Обучение „Прилагане на новата 
нормативна уредба в социалните услуги. 
Водене на документацията в 
предоставяните социални услуги 
социалните услуги.“ 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: 
Нермин Мехмед 

 онлайн 
Превенция на насилието, упражнено от 
персонала в социалните услуги спрямо 
потребителите.  

национален Представителство 
Пазарджик 

МАРТ 
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Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 
През 
целия 
месец 

страната 
Национална информационна кампания по 
повод отбелязването на Световния ден на 
социалната работа  

национален представителства 

 Видин 

Работна среща на тема „Запознаване 
(поясняване, разясняване) с всички 
нормативни актове в социалната сфера“ 
 

регионален Представителство 
Видин 

 Търговище 

Обучение „Възможности за проектно 
финансиране на НПО, социални услуги и 
бизнес“ 
 

национален 

Представителство 
Търговище 
Обучителен 
център 
НАСО 
Обучител: Сюзан 
Сейфетонова 

 София 
Обучение на тема „Комплексна 
рехабилитация за лица с физически 
увреждания“ 

национален 

Представителство 
Кюстендил 
Обучителен 
център НАСО 
Обучител : 
Анелия 
Милошова 

 онлайн/ 
Добрич 

Обучение „Прилагане на новата 
нормативна уредба в социалните услуги. 
Водене на документацията в 
предоставяните социални услуги.“ 

регионален 

Представителство 
Добрич, 
Обучителен 
център НАСО 
Обучител:  

 София 

Обучение „Психологическо консултиране 
в посока подготовка на дете за 
осиновяване“ 
 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

 Стара 
Загора 

Работна среща с цел обмяна на опит 
„СНЦ-форми на работа, съобразно новата 
обстановка. Ролята на Общината за 
съхраняване и подкрепа им.“ 

национален 
Обучителен 
център НАСО 
Обучител:  

АПРИЛ 

 Видин Детски Великденски празник 
ВЕЛИКИЯТ ДЕН Регионален  Представителство 

Видин 

 Търговище 

Работна среща “Споделяне на добри 
практики и обмяна на опит при 
предоставяне на социални услуги за хора 
с увреждания /на областно ниво/. “ 
 

регионален 

Представителство 
Търговище 
Обучител: Сюзан 
Сейфетинова 

22  Белене Регионален форум на Приемната грижа Регионален ЦОП Белене 

20- 30 В. Търново 
Регионална работна среща по 
преобразуването на ЦСРИ и Дневен 
център, според ЗСУ. 

Регионален  Представителство 
Велико Търново 

 Средец 
Обучение „Базисни умения за 
психологическо консултиране: Обучение 
на кандидат – осиновители“ 

национален Обучителен 
център НАСО 
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Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 
 Обучител: Живка 

Айрянова 

 Варна Работна среща с цел обмяна на опит 
„Управление и работа по проекти“ национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Сюзан 
Сейфетинова 

 София 

Обучение „Нормативен обзор и насоки по 
прилагането на Правилника за прилагане 
на ЗСУ, както и обсъждането на 
Наредбите свързани със социалните 
услуги“ 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
 
 
 
 

27-28 Ловеч Регионален форум „Социално 
предприемачество, социални услуги, 
заетост“ 

регионален Представителство 
Ловеч,  НАСО 

МАЙ 

 Силистра 

Тренинг-Семинар за подобряване на 
комуникацията между служители  
работещи в социални услуги, общинска и 
държавна администрация от една страна и 
хора с зрителни увреждания от друга  
 

регионален 

Представителство 
Силистра  
Обучителен 
център НАСО 
Обучител: 
Красимира 
Георгиева 

 Видин Международно спортно състезание за 
хора с увреждания BG-SRB-RO международен  Представителство 

Видин 

 Видин  
Детско спортно състезание за деца с и без 
увреждания от детски градини 
СМЪРФОВЕТЕ 

Регионален  Представителство 
Видин 

 Търговище 

Тренинг “Стрес и стратегии за справяне 
със стреса при служители в социалната 
сфера” 
 

национален 

Обучителен 
център 
НАСО 
Обучител: Сюзан 
Сейфетинова 

 Созопол 
Обучение „Психологическо консултиране 
при случаи на деца с девиантно 
поведение“ 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

 София Работа с потребители, при които са налице 
зависимости-наркотична и алкохолна. национален Представителство 

Пазарджик 

 Пазарджик 
Работна срещи-дискусия на тема-
прилагане на Правилника и ЗСУ. 
Трудности и предизвикателства.  

национален НАСО 

ЮНИ 

1 юни Видин Детски хепънинг ЩУРОЛАНДИЯ регионален Представителство 
Видин 

 Варна 
Национален форум „Социално 
предприемачество, социални услуги, 
заетост, КСО“ 

национален НАСО 

 Видин Международен етнофестивал BG-SRB-
RO международен Представителство 

Видин 
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Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 

 Търговище 

Обучение „Иновативни модели за 
интегрирано обучение на деца/младежи 
със СОП“ 
 

национален 

Обучителен 
център 
НАСО 
 

 Пловдив Работна среща „Гласът на осиновеното 
дете - 2-ра част“  национален Представителство 

Пловдив 

 Кюстендил 
Обучение на тема „Комплексна 
рехабилитация за лица с физически 
увреждания“ 

национален 

Представителство 
Кюстендил 
Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Анелия 
Милошова 

 Бургас 

Обучение „Емоционална интелигентност 
при деца. Представяне на програма и 
методи за работа.“ 
 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

 Пловдив  Работна среща с цел обмяна на опит 
„Ранна детска интервенция“ национален 

Обучителен 
център НАСО 
Представителство 
Пловдив 

 онлайн 
Работна срещи-дискусия на тема-
прилагане на Правилника и ЗСУ. 
Трудности и предизвикателства.  

национален НАСО 

ЮЛИ 

 Търговище 

 
Кръгла маса „Междусекторно 
сътрудничество и партньорство за 
качествено предоставяне на социални 
услуги“  

регионален Представителство 
Търговище 

 

 
Трявна 

Обучение „Позитивно родителство“ 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

 
 

Кърджали 
Обучение “Екипност и ефективност в 
работата на социалните екипи.“ 
 

национален 
Обучителен 
център НАСО 
 

АВГУСТ 

 Видин 
Регионална работна среща на работещите 
в социалните услуги ЦСРИ и ДЦ, в 
Северна България. 

регионален Представителство 
Видин 

 Търговище 

Обучение „Практически модели за 
справяне с проблемно поведение и 
агресия – физическа и вербална“  
 

национален 

Обучителен 
център 
НАСО 
 

  

Тренинг на тема: „Кризите като начин на 
израстване“ 
 
 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

СЕПТЕМВРИ 
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Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 

 Несебър Национална работна среща на ЦОП в 
страната национален Представителство 

Несебър 

 Видин Международна работна среща ИЗТОЧНА 
СОЦИАЛНА МРЕЖА, BG-SRB-RO международен Представителство 

Видин 

 Ловеч 
Междуинституционално сътрудничество 
и взаимопомощ при предоставяне на 
социални услуги 

регионален Представителство 
Ловеч 

 Търговище 

Тренинг: „Планиране и управление на 
времето, поставяне на цели и мотивация за 
успех“  
 

национален 

Представителство 
Търговище 
Обучителен 
център 
НАСО 

 Пловдив Обучение на тема „Управление на 
социални услуги за деца“ Национален  

Представителство 
Пловдив  
Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Неда 
Петрова 

 Несебър 
Тренинг на тема: „Стрес. Дистрес“ 

 
национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

 Несебър 
Работна срещи-дискусия на тема-
прилагане на Правилника и ЗСУ. 
Трудности и предизвикателства.  

национален НАСО 

ОКТОМВРИ 

 Търговище Обучение „Невербална комуникация – 
разчитане езика на тялото“ национален 

Представителство 
Търговище 
Обучителен 
център 
НАСО 

 Сапарева 
баня 

Обучение на тема „Комплексна 
рехабилитация за лица с физически 
увреждания“ 

национален 

Представителство 
Кюстендил 
Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Анелия 
Милошова 

 Хасково 
Обучение на тема „Спазване правата на 
деца под марка на закрила - настанени в 
звена за резидентна грижа“ 

Национален  

Представителство 
Пловдив  
Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Неда 
Петрова 

 Хасково 
Тренинг: „Самопознание и психосоматика 
Умението да съхраним себе си.“ 
 

национален 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: Живка 
Айрянова 

     
НОЕМВРИ 
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Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 

 Търговище Тренинг за развитие на емоционална 
интелигентност национален 

Представителство 
Търговище 
Обучителен 
център 
НАСО 

ДЕКЕМВРИ 

1-7 страната Събития, посветени на Международния 
ден на хората с увреждания – З декември местни Членове на НАСО 

3 Ямбол 

Благотворителен концерт спектакъл 
„Различни, но заедно“, посветен на 
Международния ден на хората с 
увреждания 

местен Сдружение 
„Гайтани“ 

5 Ямбол Държавно първенство по тенис на маса за 
хора с увреждания национален СКИ „Ямбол – 

99“ 

1-24  Видин 

Коледна програма в Коледното градче във 
ВЪЛШЕБНАТА ГОРА – Koледен базар на 
ръчно изработени сувенири, Коледни 
вечери (на творчески групи, детски 
градини и училища), Раздаване на 
коледни подаръци от Операция: Плюшено 
мече, Благоворителен коледен концерт 
BG-SRB-RO, … 

регионално Представителство 
Видин 

 София 
Обучение „Методи и подходи за работа с 
хиперактивни деца/младежи с нарушения 
на концентрацията“ 

национален 
Обучителен 
център 
НАСО 

 
СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ  

 
Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 

януари онлайн 
Стартова среща на държавите и организациите 
по проект B-WISE (Интеграция на работата на 
социалните предприятия) 

международен EASPD, 
НАСОР 

февруари онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 

март Варна 

Семинар по проект D-CARE „Разработване, 
пилотиране и валидиране на модели за 
интелигентни грижи в Дунавския регион за 
подпомагане на социалните иновации, 
подобряване на компетентностите и 
предприемачеството“ 

регионален НАСО, РАПИВ 

март онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 

март Аксаково 

Семинар по проект D-CARE „Разработване, 
пилотиране и валидиране на модели за 
интелигентни грижи в Дунавския регион за 
подпомагане на социалните иновации, 
подобряване на компетентностите и 
предприемачеството“ 

регионален НАСО, РАПИВ 

8 или 29 
март онлайн 

Заключителна Среща IMAS II „Подобряване на 
услугите за подкрепа в образователни 
институции, включващи деца с увреждания“ 

международен CSIE, 
Университет 
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Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 
Грац, Агенция 
„Вижън“ 

април онлайн 

Последна Среща на държавите и организациите 
и край на проекта ECI Agora „Развитие на услуги 
за ранна детска интервенция чрез 
взаимодействие и сътрудничество“ 

международен 
Фондация 
Gézengúz, 
EASPD, НАСО 

април онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 

април София 

Семинар по проект D-CARE „Разработване, 
пилотиране и валидиране на модели за 
интелигентни грижи в Дунавския регион за 
подпомагане на социалните иновации, 
подобряване на компетентностите и 
предприемачеството“ 

регионален НАСО, РАПИВ 

май онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 
 май Варна Семинар по проект D-CARE национален НАСО, РАПИВ 
 юни онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 

юни Будапеща 

Заключителна среща на държавите и 
организациите – участници по проект ECI Agora 
„Развитие на услуги за ранна детска интервенция 
чрез взаимодействие и сътрудничество“ 

международен 
Фондация 
Gézengúz, 
EASPD, НАСО 

юли онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 

5-9 юли Амстердам  Европейска конференция  международен EASPD 

август онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 

август Виена 

Семинар по проект D-CARE „Разработване, 
пилотиране и валидиране на модели за 
интелигентни грижи в Дунавския регион за 
подпомагане на социалните иновации, 
подобряване на компетентностите и 
предприемачеството“– всички представители ще 
участват 

международен 

Университет по 
медицина и 
фармацевтика 
"Iuliu Hateganu" 
Cluj Napoca, 
НАСО, РАПИВ 

септември онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 

октомври Варна  

Семинар по проект D-CARE „Разработване, 
пилотиране и валидиране на модели за 
интелигентни грижи в Дунавския регион за 
подпомагане на социалните иновации, 
подобряване на компетентностите и 
предприемачеството“– всички представители ще 
участват 

международен 

Университет по 
медицина и 
фармацевтика 
"Iuliu Hateganu" 
Cluj Napoca, 
НАСО, РАПИВ 

октомври онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 
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Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 

ноември/ 
декември онлайн Форум на членовете по заетостта на EASPD    международен EASPD 

 

 

 
СЪБИТИЯ ПО ЗАЯВКИ 

 
Дата Място СЪБИТИЕ / ТЕМА Обхват Отговорник 

 По заявка 
Супервизия „Администриране и управление на 
социални услуги“ 

 
 

Обучителен 
център НАСО 
Супервизор: 
Желязко Айрянов 

 По заявка  
Обучение „Прилагане на новата нормативна 
уредба – ЗСУ и ППЗСУ. Методи и 
инструментариум за работа“ 

 

Обучителен 
център НАСО 
Обучител: 
Атанаска Бонева 

февруари По заявка 

Запознаване с практичните аспекти на 
законодателните промени в социалната сфера – 
преструктуриране на социалните услуги, 
лицензиране /прелицензиране, делегиране, 
управление, работа, отчитане. 

регионален Представителство 
Видин 

март По заявка 
„Прилагане на новата нормативна уредба в 
социалните услуги. Водене на документацията в 
предоставяните социални услуги.“ 

регионален Представителство 
Добрич 

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСО 

 

юни във Варна 
 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСО 
 

Дата Място   Дата Място  
март София  септември   Пловдив 
юни  Варна  декември София 

 
 
Забележка: 
Настоящият проект на програма е актуализиран към 15.12.2020г. 


