
 

 

                                                                                                                              

През 2021 година НАСО активно работи в установения режим и в условията на 
завишени изисквания и очаквания от организацията за преодоляване на 
затрудненията, произтичащи от работата на структурите на организацията в 
условията на извънредната ситуация.  

Основните цели и приоритети в работата бяха да продължи да  подкрепя и развива 
дейностите и политиките в областта на работата на доставчиците на социални 
услуги, в т.ч общини, НПО, подкрепа на работодатели, специалисти, хора с 
увреждания и други. Основни средства за работа бяха срещите и онлайн 
събитията. Очакванията и интересът към работата на НАСО непрекъснато растяха, 
откъдето произтичаше  разширената активност и резултатност в работата.  

Нов момент за годината беше, че Алиансът придоби статута на член на 
Икономическия и социален съвет, от групата на неправителствените организации. 
Продължиха и обичайните основни акценти, в т.ч. международна дейност и пренос 
на опит от Европа, чрез участия в събития и преводи, активни национални 
партньорства за развитие на социалните услуги в условията на новия Закон и 
Правилника за прилагането му, и полезен диалог със структури от социалната 
сфера от цялата страна. 

Алиансът активно развиваше дейността си в подкрепа на своите членове и в полза 
на хората с увреждания, в т. ч. за повишаване качеството и ефективността на 
социалните услуги и развитие на кадрите в тях, за осигуряване на възможности за 
трудова заетост на хора с увреждания на отворения пазар на труда, за тяхното 
професионално и личностно развитие, въпреки сложните условия в страната. 

 

I.ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, 
СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА ЗАЕТОСТ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
И през 2021 година, НАСО активно работи в посока за развитие на социалните 
услуги, социалноотговорната заетост и информационни дейности, в т.ч. за 
национални и международни дейности за разработване, организиране и 
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реализиране на национални и местни социални политики и други. Дейността на 
Алианса включва: развитие на социалните услуги в цялата страна, помощ и 
координация на място, дейности на представителствата в областните градове, 
разработване на помощни методически и информационни материали, развитие на 
капацитета на екипите и доставчиците на социални услуги, повишаване на 
качеството на подкрепа за хората с увреждания и др. 

НАСО формира и реализира множество възможности за социална отговорност и 
заетост, чрез 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.  И през 2021 година организацията включи в своята програма 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. Издава и разпространява своите печатни и електронни информационни 
издания, поддържа национален информационен сайт, седмичен информационен 
електронен бюлетин и други.  

В подкрепа на изброеното са всички конкретни реализирани събития и дейности, 
които са публикувани и достъпни на официалния сайт на организацията 
www.naso.bg. Някои от по-важните и значими са, както следва:  

Дискусионна среща 

Като част от годишната програма на НАСО беше проведената на 22-ри януари 
онлайн дискусионна среща на тема "Анализ на дистанционната работа по време 
на Ковид, споделяне на опит за работа от разстояние и извеждане на добри 
практики, които могат да се прилагат и в нормални условия". На срещата се 
представи анализ на работа и дейностите в последните месеци в Център за 
социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания град Видин. 
Участниците в дискусията обсъдиха проблемите и спецификите на работа, 
предизвикателствата пред екипите по отношение прилагането на всички 
изискващи се мерки и да отговорят на желанията на потребителите и близките.  

Социално кафене с НАСО 

На 29-ти януари се проведе новата инициатива СОЦИАЛНО КАФЕНЕ НА НАСО. 
Виртуалното кафене се превърна в онлайн трибуна на над 30 ръководители и 
специалисти, работещи в областта на социалните услуги и част от 
представителствата на Алианса. Всички споделиха добър опит от услугата, в която 
работят, с полезна дискусия по теми, касаещи бъдещата им работа в новите 
условия. Всичко това е продължение на започналата през изминалата година 
практика на НАСО за въвеждане на повече онлайн формати за развитие на активно 
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национално и европейско партньорство с доставчици и екипи на социални услуги 
в България.  

Среща на ръководителите на социални услуги  

НАСО проведе редица работни срещи и консултации с представители на социални 
услуги, общини, неправителствени организации в цялата страна. Целта на 
разговорите беше да се намерят решения на конкретни казуси, да се обсъдят 
актуални въпроси в социалната сфера и като цяло да бъде осигурена адекватна и 
навременна подкрепа за членовете на Алианса и да се създадат нови партньорства 
във връзка с потребностите на хората с увреждания.  

На 26-ти януари в обучителния център на НАСО в Комплекс за социално развитие 
Търговище, се проведе среща на ръководители на социални услуги от Област 
Търговище при спазване на всички епидемиологични мерки. 

По време на срещата участниците активно дискутираха по темата свързана със 
сложните, тежки или нови условия, наложени от COVID- 19, при които всички 
продължават да оказват помощ и подкрепа за потребителите. Обсъдено бе и 
предизвикателството свързано с практическото приложение на вече действащия 
нов Правилник за прилагане на закона за социалните услуги. 

Националната информационна кампания на НАСО 

Редица социално значими инициативи станаха част от Националната 
информационна кампания, която НАСО реализира за поредна година. На 16 март, 
когато работещите в социалната сфера отбелязват Световния ден на социалната 
работа, доставчици и екипи на социални услуги, общини, НПО и други организации 
представиха свои идеи и действащи инициативи в интерес на обществото по повод 
празника. 

Събитията бяха планирани и реализирани през месец март и имаха за цел да 
покажат на обществото същността, мисията, всеотдайността и основните 
характеристики на социалната работа, мястото на хората работещи в нея, 
полезността и въздействието към ползвателите на социалната подкрепа. По време 
на Националната среща на 16-ти март 2021 г., НАСО представи най-интересните и 
съдържателни инициативи и обяви отличените със специални награди. 

Национална среща по повод Световния ден на социалната работа 

Ръководители и специалисти от социалните услуги в България взеха участие в 
петата Национална среща по повод Световния ден на социалната работа, която се 
проведе на 16 март. Темата на традиционното събитие, организирано от НАСО в 
партньорство с МТСП, АСП и АКСУ беше „Потребителите и специалистите от 
социалните услуги във фокуса на социалната работа през 2021 година“. По време 
на онлайн срещата участниците имаха възможност за активна дискусия по 
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актуалните предизвикателства по темата през тази година и усилията към повече 
грижи в подготовката, развитието и условията за работа на специалистите, за 
повече качество на социалните услуги и значимост в подкрепата на потребителите. 

Национална среща-приемна за Методическите насоки на АСП 

Организираната от НАСО Национална среща-приемна във връзка с Методическите 
насоки на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за уеднаквяване на 
практиката и координацията по прилагане на Закона за социалните услуги и 
Правилника за прилагането му премина с голям интерес от страна на 
ръководители, доставчици и екипи на социални услуги в страната. 

В дискусията взеха участие експерти на АСП, които представиха отговори на 
предварително поставени въпроси. На запитванията на участниците отговаряха г-
жа Венелина Богданова, Началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ и 
г-жа Даниела Филипова, Началник отдел „Социални услуги за деца“. 

По време на националната среща-приемна бяха обсъдени въпроси, касаещи 
методиката за предоставяне на социалните услуги, индивидуалната оценка на 
потребностите, трансформирането на услугите, сключването на договори за 
предоставяне на услуги и др.  

Дискусионна среща за представяне на Плана за действие на Европейския стълб 
на социалните права, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС), 
чийто член е НАСО. Първото представяне на Плана, в което участва и представител 
на Алианса, бе направено от заместник генералния директор на Генерална 
дирекция “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската 
комисия – г-жа Андриана Сукова. 

Представянето на Плана за действие е в съответствие с приетия трети приоритет 
на ИСС за мандата, като по-късно през 2021 г, се предвижда да бъде разработено 
и конкретно становище на тема „Европейският план за действие за въвеждане на 
европейския стълб за социалните права”. 

Инициатива „Социален петък“ 

НАСО участва в инициативите „Социален петък“. Дискусионните срещи поставят на 
дневен ред темите за трансформацията на резидентните услуги и прилагането на 
новата нормативна уредба в социалните услуги. 

Участниците в дискусиите обсъждаха последните актуализации на етичния кодекс 
в социалната работа, предствените препоръки за подобряване на качеството на 
социалните услуги в големите и малки населени места в страната и още много 
други актуални теми. 
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Национална работна среща "Трансформиране на ЦСРИ и Дневен център 
според новото социално законодателство" 

НАСО проведе Национална работна среща на тема "Трансформиране на ЦСРИ и 
Дневен център, съобразно новото социално законодателство". На срещата, която 
се състоя на 23 април, ръководители, служители от социалните услуги в страната и 
експерти от общините размениха опит по отношение на новите законодателни 
изисквания. 

Събитието започна със встъпително слово на председателя на НАСО г-н Георги 
Георгиев и премина с голям интерес от страна на участниците. Модератор на 
срещата бе представителят на НАСО в град Велико Търново и управител на ЦСРИ г-
жа Маргарита Сариева, която има дългогодишен опит като експерт в сферата на 
социалните дейности, психолог, психотерапевт и лектор. Специален гост и водещ 
в дискусията бе директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в 
Община Велико Търново и съпредседател на ПК „Социална политика“ към НСОРБ 
г-жа Росица Димитрова, която изрази експерното си мнение по редица належащи 
въпроси по отношение на новото социално законодателство. 

Работна среща за експертите на НАСO  

На 20 април се проведе работна среща на експертите на НАСО. Тя се състоя във 
връзка с поставените цели в годишната програма на организацията за по-активна 
работа в посока експертна подкрепа на социалния сектор в страната. По време на 
срещата беше обсъдена обратната връзка, предложенията и впечатленията от 
обучнията и проведените обучения и работни срещи за първото тримесечие от 
годината. Сред другите теми бяха съдаването на нова структира и участието на 
експертите в нея, както и нови предложения за надграждане на медийното 
присъствие на Алианса и др. 

НАСО подкрепи седмото издание на Маратона на приятелството в Плевен 

Маратонът на приятелството в Плевен се проведе на 23 май за седми път с 
благотворителна кауза. В състезанието се включиха над 400 участници на различни 
възрасти от над 12 националности. В неделния ден стартът беше даден в 09:00 часа 
на централния площад "Възраждане". 

Мероприятието в което съорганизатор е НАСО и тази година имаше обществено 
значима кауза - осигуряване на достъпна среда за хората с различни възможности. 
Набраните с дарения и регистрации за участие средства ще се използват за 
адаптиране на централната пешеходна зона в Плевен към потребностите на хората 
със специални нужди и за монтиране на звукова сигнализация на светофарите в 
града в помощ на незрящи хора. 
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Среща с ректора на Шуменския университет 

Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. 
д.и.н. Георги Колев, заедно с деканът на Педагогически факултет в Шуменския 
университет доц. д-р Росица Михайлова проведоха работна среща с д-р Сюзан 
Сейфетинова - експерт "Социални услуги и дейности" към НАСО. 

По време на срещата, която се състоя на 12 май, бяха коментирани възможностите 
за създаване на партньорство между университета и НАСО и идеи за съвместна 
работа. Срещата бе ползотворна и зареждаща, а водените дискусии бяха свързани 
с темите социални услуги, образование, заетост и подкрепа за хората с 
увреждания. 

Национална среща с Агенция за качество на социалните услуги 

На 7 май НАСО и много голям брой членове на организацията външни доставчици 
на социални услуги активно участваха в Национална среща на Агенцията за 
качество на социалните услуги. Темата на срещата и дикусията бяха въпросите, 
свързани с лицензиране на външни доставчици на социални услуги в Агенцията и 
съпътстващите ги процедури и задължения на всички заинтересовани страни. 

Срещата беше открита и водена от г-жа Николина Иванова, директор Дирекция 
„Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“ в АКСУ. В изключително 
активната дискусия бяха включени широк кръг от въпроси и отговори, отнасящи се 
до лицензирането на външни доставчици през настоящата година. 

НАСО участва в дискусия за социално предприемачество 

НАСО участва в онлайн дискусия на тема "Възможности - трудови умения - заетост 
- достоен живот: социалните предприятия в търсене на най-добрите решения за 
хората“, организирана от БЦНП в партньорство с Министерство на труда и 
социалната политика. 

Онлайн дискусията, която се състоя на 26 март, е част от инициативата „Да 
пораснем заедно: идеи и действия за по-добро утре“, чиято цел е подкрепа и 
насърчаване развитието на социално предприемаческа дейност у нас. Участие в 
обсъждането взеха представители от Министерство на труда и социалната 
политика, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, социалните 
предприятия и експерти на партньорите в дискусията.  

Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и 
заетост“ 
При силен интерес и с високи очаквания се проведе Национален форум „Социални 
услуги, социално предприемачество и заетост“. На 24 юни събитието събра 
представители на държавни институции, общини, ръководители, доставчици и 
специалисти на социални услуги, неправителствени организации, потребители и 
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други заинтересовани страни. Гости на форума бяха генералният секретар на 
Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ 
Люк Зелдерло, изпълнителният директор на Агенция за качество на социалните 
услуги Виктория Тахова, зам.-изпълнителният директор на Агенция за социално 
подпомагане Светлана Ангелова, зам.-кметът на Община Варна Коста Базитов и 
председателят на Национален алианс за социална отговорност Георги Георгиев. 

Първият панел на дискусията акцентира на темата: „Успешни модели – състояние 
и предизвикателства в развитието на социалната икономика. Дигитализация“.  

Във втория панел от Форума се представиха съдържателни презентации на тема: 
„Акценти и предизвикателства в развитието на нормативната рамка и подкрепата 
за социалната икономика, работодателите и заетостта“.  

Третият панел представи темата „Пътища, формули, инструменти и правила за 
успеха“.  

В рамките на Форума се разгледаха и обсъдиха различни предложения за промени 
в нормативната уредба в посока развитие на социалното предприемачество и 
търсене на адекватни финансови инструменти и политики за подобряване на 
социално-предприемаческия сектор. Приемайки, че реализирането на социалната 
политика е акт на съвместни усилия и сътрудничество между партньорите и 
въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на оценка на нуждите, 
планиране и реализиране на действия и мониторинг на резултатите, приетият 
документ обобщава обратната връзка, споделена от участниците в Националния 
форум. След като се разшири, утвърди и гласува от всички участници, общият 
документ бе връчен официално от председателят на НАСО Георги Георгиев на 
зам.-министър Надя Клисурска. 

Национална среща на социалните услуги 
Националната среща на социалните услуги постави темата за „Социалните услуги 
в условията на пандемия, нов закон и подзаконови и нормативни документи“ и 
започна с презентация на държавния експерт „Социално включване“ в 
министерство на труда и социалната политика Теодора Любенова. Тя представи в 
детайли подзаконовите нормативни актове, правилника за прилагане на закона за 
социалните услуги и наредбата за стандартите за заплащане на труда на 
служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. 

Конкретните стъпки при лицензирането на социалните услуги разгледа Николина 
Иванова, директор на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални 
услуги“, Агенция за качество на социалните услуги. В презентацията на Николина 
Иванова се онагледиха някои от най-често срещаните неясноти по отношение на 
процедурата. 

mailto:office@naso.bg
mailto:info@naso.bg


 

 
Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел. +359 882 122 730; office@naso.bg 
София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел: +359 882 122 690; info@naso.bg 
    

8 

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г. 

Съпредседателят на ПК „Социална политика“ в НСОРБ и директор на дирекция в 
Община Велико Търново Росица Димитрова постави темата за недостатъчната 
комуникация и информация между общините, ръководителите на социални услуги 
и институциите по отношение на новата нормативна уредба. Като основни 
предизвикателства през следващите години Росица Димитрова определи 
качественото и с минимално съфинансиране от европейски и общински средства 
приключване на проектите в социалните услуги и на второ място – стартиран на 
процеса по деинституционализацията за услугите за възрастни хора. 

Национално изложение на социални предприятия 
Над 20 социални предприятия, в това число и специализирани предприятия от 
цялата страна представиха дейността и продуктите си в Национално изложение, 
организирано в рамките на Националния форум „Социални услуги, социално 
предприемачество и заетост“ – 2021. На презентационните щандове гостите на 
събитието имаха възможност да разгледат информационни материали и 
майсторски изработени разнообразни сувенири, изделия, продукти от 
потребители на социални услуги и работници в специализирани предприятия.  

Годишни национални награди на НАСО 2021 
Национален алианс за социална отговорност връчи ежегодните годишни 
национални награди за добри практики и принос за развитието на социално-
отговорните политики в България, в официална церемония по време на 
галавечерята, след Националния форум „Социални услуги, социално 
предприемачество и заетост“. Тази година наградите бяха номинирани и връчени 
в следните категории: Общини, Работодатели, Неправителствени организации, 
Социални услуги и Индивидуални награди.  

Тази година се учредява по решение на УС за първи път в историята на Алианса 
ЗВАНИЕ „Посланик на партньорството и успеха“ и с това се поставя началото на 
партньорството с успели и вдъхновяващи личности от България и Европа. 

Национална среща събра експертния съвет на НАСО 
На 23 юни се проведе Национална среща на експертния съвет и 
представителствата на Национален алианс за социална отговорност. Участие взеха 
председателят на НАСО Георги Георгиев, членовете на Секретариата на 
организацията и представители на Алианса от различни градове на страната. 

Дневният ред започна с встъпление от Председателя с поглед напред към работата 
на представителствата и експертите, и визия за развитие на дейността, както и 
взаимодействието между тях. Той обърна внимание на ролята на 
представителствата за експертната работа на организацията, тъй като Алиансът 
работи на различни равнища с държавните институции. Председателят на НАСО 
благодари за всеотдайната работа на всички експерти в страната. 
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Меморандум за сътрудничество между НАСО и Българско-турската 
търговско-индустриална камара 

На 9 юли в град Шумен председателят на НАСО г-н Георги Георгиев и 
председателят на Българско-турската търговско-индустриална камара г-н Фикрет 
Индже подписаха Меморандум за сътрудничество, който е насочен към 
осигуряване на условия за бъдещо партньорство за обмен на опит, информация и 
взаимопомощ в области, свързани с корпоративната социална отговорност в двете 
страни. 

По време на срещата се обсъдиха възможности за реализиране на съвместни 
проекти и дейности за принос в социалното развитие на България, чрез подкрепа 
на бизнеса и други сектори, повишаване на ефективността на дейността им и 
създаване на възможности за развитие на социалните им отговорности чрез 
мотивиране и подкрепа, партньорство с държавата и местните власти и реално 
включване в процеса за осигуряване на заетост и подобряване на качеството на 
живота в България. 

Двете организации са готови да участват в разработването на иновативни подходи 
и инструменти за развитие на корпоративната социална отговорност и социалната 
политика. 

Регионален форум на НАСО в Пазарджик с участието на зам.-министър 
Надя Клисурска 
В изпълнение на годишната си програма НАСО рестартира провеждането на срещи 
и събития с участие на живо. Една от първите срещи, проведена с активното 
участие на представители на социални услуги, доставчици на социални услуги и 
заинтересовани институции се проведе на 3 юни в Пазарджик. В рамките на 
изключителен интерес и активно участие и дискусия пред участниците говориха г-
н Румен Кожухаров, секретар на общината домакин, г-жа Надя Клисурска, зам.-
министър на труда и социалната политика, г-н Тодор Джамбов, зам.- областен 
управител на Пазарджик и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. 

В дневния ред на регионалната среща на тема "Междуинституционално 
сътрудничество на социалните услуги" взеха участие г-жа Димитрия Церова, 
изпълняваща длъжността директор на дирекция "Социални дейности", г-жа 
Димитрия Гърдева, директор на РДСП и Радка Кежева, директор на ДСП - 
Пазарджик и г-н Димитър Русинов, председател на УС на Фонд ИГА - местно 
представителство на НАСО в града. 

Срещата беше водена от представителя на НАСО в Пазарджик г-жа Валентина 
Гешева. При изключително силен интерес и активност баха поставени и 
дискутирани актуални въпроси, свързани с развитието на социалните услуги, новия 
закон за социалните услуги и правилника за прилагането му, както и темите за 
кариерното развитие и заплащането на социалните работници, лицензирането на 
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доставчици на социални услуги, наредбата за планирането на социалните услуги и 
други подзаконови нормативни актове. Дискутиран бе и въпросът за 
финансирането на дейностите за подкрепа на заетостта на хората с увреждания. 

Семинар по Корпоративна социална отговорност 

Участие в Семинар по Корпоративна социална отговорност, който се проведе на 16 
септември в град Плевен. В срещата, организирана от Министерство на труда и 
социалнаата политика, се включиха социални патньори от браншови съвети за 
тристранно сътрудничество за улесняване на диалога между заинтересованите 
страни и за консултации в областта на КСО. 

В първата сесия се разгледа „Наръчник за ефективни комуникационни модли, 
свързани със социалния диалог на регионално равнище“. Наръчникът представи 
д-р Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда и социалната политика. 
Във втората сесия на семинара браншовите организации и членовете на 
социалните партньори обмниха идеи и добри практики в областта на КСО. 

Годишна национална среща на НАСО „Социални услуги 2022“ 

На 29 ноември се състоя Годишна национална среща на представителствата, 
експертния съвет, секретариата и Управителния съвет на НАСО, на която бяха 
обсъдени темите за развитието на социалните политики, социални услуги и заетост 
в страната, предстоящите събития и работата на Алианса през 2021-2022 г. 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев откри събититието с приветствени 
думи, в които благодари за усилията и отдадеността на целия екип и пожела 
ползотворна работа през следващата година. Участниците в срещата представиха 
и обсъдиха своите предложеия за организиране на проекти и инициативи като част 
от Годишната програма на Алианса за 2022 г. Направени бяха предложения за 
оптимизиране на работните процеси и още по-задълбочена работа в основните 
направления – социални услуги, заетост за хора с увреждания и реализиране на 
партньорски дейности и проекти с работодатели в сферата на корпоративната 
социална отговорност. 

Регионална работна среща по въпросите за осиновяването 

В партньорство с НАСО през октомври се проведе Регионална работна среща по 
въпросите за осиновяването. Онлайн срещата беше част от кампанията 
„Национални информационни седмици за осиновяването“ и се осъществи с 
партньорство между Община Пловдив, НАСО, Българска асоциация „Осиновени и 
осиновители“/ БАОО/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства в 
Пловдив. 

Актуални теми и най-често срещаните проблеми в процеса по осиновяването бяха 
обсъдени от представители на Агенция „Социално подпомагане“, Регионална 
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дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, БАОО, Държавна агенция за 
закрила на детето, осиновители и автори на книгата „Така започна всичко“. 

Срещата бе открита от г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социални 
дейности“ в Пловдив и член на УС на НАСО. В дискусията се обсъдиха в детайли 
все още неразрешените казуси при осиновяването, като липсата на мотивация от 
страна на кандидатите за осиновители да потърсят навременна подкрепа в най-
ранните етапи от процеса по осиновяването. Това включва и помощ с консултиране 
по време на самото кандидатстване. По време на срещата беше засегната темата 
за същността на родителството, без значение дали става въпрос за биологични 
родители или осиновители. 

Връчване на удостоверение за членство на Икономически университет – Варна 

На 24 ноември председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи удостоверение 
за членство на ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени 
Станимиров. По време на срещата, в която участва и ръководителят на катедра 
„Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева, бяха дискутирани някои основни 
насоки за съвместна работа в рамките на научното и образователното портфолио 
на университета. 

Срещата продължи с обсъждане на конкретни идеи за подкрепа на устойчиви 
социално отговорни каузи и предприемачески инициативи. През последната 
година Национален алианс за социална отговорност активно включва в 
партньорската си мрежа висши учебни заведения в рамките на дейностите си за 
подкрепа и сътрудничество със структурите на образователната система в 
страната. 

Парньорство с Икономически университет-Варна 

Екипите от експерти, които ще реализират съвместни дейности, партньорски 
инициативи и проекти между НАСО и Икономически университет – Варна, се 
срещнаха на 25 ноември. По време на работната дискусия се обсъди конкретна 
работеща програма за парньорство, както и идеи за подкрепа на устойчиви 
социално отговорни каузи и предприемачески инициативи. 

Дейностите по програмата за партньорство между Алианса и висшето учебно 
заведение ще стартират още в началото на 2022 г. Национален алианс за социална 
отговорност активно включва в партньорката си мрежа висши учебни заведения в 
рамките на дейностите си за подкрепа и сътрудничество с образователната 
система в страната. 

Среща с ръководство и преподаватели от Югозападен университет 

На 15 декември представител на НАСО се срещна с преподаватели от катедра 
„Социални дейности“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“.  Срещата, в 
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която се включи  доц. д-р Васка Станчева,  даде възможност за обсъждане на 
продължаване на партньорството и работата по конкретни дейности и задачи, 
които Алиансът ще реализира заедно с висшето учебно заведение през 
предстоящата 2022 г. 

НАСО  и ръководството на Югозападен университет „Неофит Рилски“ продължават 
съвместната си работа в посока  развитие на социалните услуги и подобряване на 
качественото образование на работещите в сектора. 

Среща в общинска администрация Благоевград 

През м. ноември НАСО проведе среща с директора на  дирекция „Социална и 
жилищна политика“ г-жа Емилия Халилова. Договорени бяха последващи действия 
за съвместна работа в областта на социалните услуги, възможностите за 
осигуряване на заетост за хора с увреждания и реализиране на инициативи за 
развитие на широката мрежа от социални услуги в Община Благоевград. 

Среща в община Пловдив 

На 4 ноември се проведе работна среща между председателя на НАСО г-н Георги 
Георгиев и зам-кметът с ресор “Спорт, младежки дейности и социална политика” 
Георги Титюков. По време на срещата се обсъдха широк кръг от въпроси, свързани 
с местните политики в социалната област, работата на социалните услуги в 
условията на новия закон. 

Основни акценти на срещата бяха тясното сътрудничество и бъдеща работа между 
Алианса и общинското ръководство, успешното партньорство с организации и 
работодатели за подкрепа на хората чрез социални услуги и заетост. През 
последните години  НАСО реализира успешно редица инициативи съвместно с 
ръководството на Община Пловдив, която е част широката партньорска мрежа на 
организацията. 

Среща със зам.-председателя на Националния съвет за хората с увреждания 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща с предедателя 
на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с епилепсия“ и зам.-председател 
на Национален съвет за хората с увреждания г-жа Веска Събева. По време на 
срещата председателят на НАСО представи предложния за търсене на по-добро 
партньорство и информиране за устойчиви политики и решения по отношение на 
заетостта на хората с увреждания. 

Обсъдени бяха  възможностите за нови механизми в партньорството на 
национално представителните организации и участието им в законодателния 
процес в страната. В качеството си на зам.-председател на НСХУ, г-жа Събева 
изрази подкрепата си по направенитте предложения и готовносста да съдейства 
за обсъждането им и тяхното развитие. Като редовен член на Национален съвет за 
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хората с увреждания, НАСО продължава да работи активно за подобряване на 
възможностите за трудова реализация и подобряване на качеството на живот на 
уязвимите групи в страната. 

Обсъждане на партньорство между НАСО и Национален съюз на ТПК 

Във връзка с избирането му за председател на НЦ на Национален съюз на трудово-
производителните кооперации в България, Божидар Станчев се срещна с 
председателя на НАСО  Георги Георгиев. 

По време на срещата ръководителите на двете организации представиха 
основните дейности и приоритети през последните години, както и възможностите 
за активно партньорство между Алианса и Националния съюз на ТПК. 

Сред основните теми бяха политиките по заетост и приноса на национално 
представителните организации в областта на създаване на ползотворен диалог с 
институциите. В дух на взимно уважение и подкрепа Георги Георгиев и Божидар 
Станчев се договориха за партньорство и последващи съвместни действия и 
инициативи, целящи подобряване на качеството на живот на хората с увреждания 
и подкрепа от страна на работодателите и държавата. 

Работна дискусия със зам.-министър Иван Кръстев 

В сградата на Министерство на труда и социалната политика се проведе работна 
среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и зам.-министърът на 
труда и социалната политика г-н Иван Кръстев. В дискусията бяха включени 
актуални теми и въпроси, по които Алиансът работи в продължение на 
проведените срещи и разговори по време на Европейски форум за социално 
предприемачество, който се състоя през месец септември. 

По време на срещата се обсъдиха потребностите от развитие на политики в 
подкрепа на дейността на социалните предприятия и заетостта на хората с 
увреждания, както и приносът на Оперативана програма „Развитие на човешките 
ресурси“ в тези направления. Бяха обсъдени възможнностите за партньорство, 
имащи за цел надграждане по всички теми, по които НАСО работи активно. 

Среща на председателя на НАСО със зам.-министър Надя Клисурска 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща със служебния 
заместник министър на труда и социалната политика г-жа Надя Клисурска. Акценти 
в срещата бяха последващите съвместни действия между Министерство на труда 
и социалната политика и Алианса, които бяха договорени след участието на зам.-
министър Клисурска в Национален форум „Социални услуги, социално 
предприемачество и заетост“ и Национална среща на социалните услуги, които се 
състояха през юни тази година. 
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Основните дейности, в които се договориха общи подходи и партньорски 
действия, са заетостта, развитието на социалните предприятия, подобряване на 
работата на социалните услуги в условията на пандемия и приемането и успешното 
прилагане на поднормативната база на Закона за социалните услуги, както и 
създаването на по-ефективни политики подкрепа на хората с увреждания. 

Среща в Община Хасково 

Г-н Георги Георгиев се срещна с ръководството на Община Хасково в областта на 
социалните политики и услуги. По време на работната среща, която се състоя на 1 
ноември, бяха обсъдени инструменти и области за партньорство между общината 
и Алианса. В дискусията участва зам.-кметът с ресор „Социални дейности, 
образование, култура, спорт, младежки дейности“ г-жа Мария Вълчева. 

Работна среща със заместник кмета на Община Стара Загора 

На 1 ноемвври председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща 
със заместник кмета на Община Стара Загора с ресор „Хуманитарни дейности“ г-
жа Иванка Сотирова. По време на срещата се обсъдха широк кръг от въпроси, 
свързани с местните политики в социалната област, работата на социалните услуги 
в условията на новия закон. 

Основни акценти на срещата бяха тясното сътрудничество и бъдеща работа между 
Алианса и общината, успешното партньорство с организации и работодатели за 
подкрепа на хората чрез социални услуги и заетост. Бяха уговорени слдващи 
стъпки за съвместн работа през 2022 г. В срещата се включи и д-р Антония 
Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“. 

Декларация на национално представителните организации на и за хората с 
увреждане 

На 3 декември, когато се отбелязва Международния ден на хората с увреждания, 
национално представителните организации, сред които е и НАСО, призоваха за 
осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на нормални 
стандарти на живот за хората с увреждания; Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на 
нов модел за оценка на увреждането, възможностите и потребностите, отчитащ 
комплекс от разнообразни фактори и гарантиращ по-висока степен на социално 
приобщаване на хората със специфични възможности; Повишаване ефективността 
на здравната система чрез: своевременна медицинска профилактика, качествено 
и достъпно лечение, осигуряване на безплатни лекарствени средства и 
медицинска рехабилитация, и още редица наложителни промени в нормативните 
условия за подкрепа на на хората с увреждания.  

Работна среща в Американски университет 
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На 18 ноември мениджърът „Национални партньорства и специализирани 
дейности“ в НАСО г-жа Наталия Христова проведе работна среща с декана на 
Американския университет в България г-жа Сабина Аронова Вийн. 

По време на срещата се обсъдиха възможности за партньорство между Алианса и 
висшето учебно заведение в сферата на корпоративната социална отговорност, 
заетостта на младите хора, както и различни аспекти в подкрепата за тяхната 
реализация. 

Бяха договорени последващи действия за активно партньорство в посока 
съвместни проучвания и анализи, реализиране на стажантски програми и участие 
на НАСО в предстоящия Пети виртуален панаир на НПО на АУБ -2021. 

Работна среща с община Добрич 

На 28 ноемвври председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна 
среща с д-р Емилия Баева, зам. кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град 
Добрич. По време на срещата се обсъдха широк кръг от въпроси, свързани с 
местните политики в социалната област, работата на социалните услуги в 
условията на новия закон. 

Основни акценти на срещата бяха тясното сътрудничество и бъдеща работа между 
Алианса и общината, успешното партньорство с организации и работодатели за 
подкрепа на хората чрез социални услуги и заетост. 

Участие в регионална конференция по допълваща и алтернативна 
комуникация 

На 12-14 ноември представител на НАСО участва в организираната от фондация 
„АСИСТ – Помагащи технологии“ 13-та Източно- и централноевропейска 
регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация“. Събитието 
се проведе с подкрепата на UNICEF ECARO, Министерството на образованието и 
науката и със съдействието на Международната асоциация по допълваща и 
алтернативна комуникация (ISAAC). 

Инициирана и организирана за първи път през 1997 г., конференцията има за цел 
да популяризира ДАК в страните от Централна и Източна Европа. Тя се е утвърдила 
като авторитетно събитие, на което се представят най-новите достижения и добри 
практики, свързани с използването на ДАК от деца и възрастни с комплексни 
комуникационни потребности. Темата на конференцията тази година е “ДАК и 
приобщаващото образование”. 
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В рамките на 2021 година НАСО участва в заседания на национални съвети, 
експертни работни групи, срещи и др. на национално ниво, сред които: 

Участие на НАСО в първото заседание на МРГ за Националната стратегия за 
намаляване на бедността 2021 - 2022 г. 

Първото заседание на Междуведомствената работна група за разработване на 
проект на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за 
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за периода 
2021 – 2022 г. се проведе онлайн на 24.02.2021г. В срещата, като член на работната 
група, се включи председателят на НАСО. 

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване е ориентирана към изграждане и реализиране на единна, 
последователна и устойчива политика в областта на социалното включване, 
основана на интегрирания подход и междусекторното сътрудничество на 
национално, регионално, областно и общинско ниво. Тя има за цел да посочи 
визията, приоритетните направления и дейностите за развитие на политиката в 
областта на бедността и социалното изключване в България до 2022 г. 

В този период НАСО като член на тази работна група участва в работата по проект 
на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030. По-
обстойно се разгледа демографския и социално-икономически контекст, 
потребностите, ефектите от досегашните мерки и бъдещи възможности на 
Стратегията. 

Заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за 
конкурентоспособност и иновации 

През м.юли представител на НАСО участва в онлайн заседанието на Тематичната 
работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации, 
в състава й НАСО участва като резервен член. 

НАСО участва в работна група за изготвяне на анализ на ключовите 
индикатори за бедност и социално включване 

Със заповед на министъра на труда и социалната политика беше създадена 
междуведомствена работна група, в която НАСО също участва, като редовен член 
със следните задачи: 

Изготвяне на проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 
2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното включване 2020; 

Изготвяне на проект на цялостен преглед (Доклад) на изпълнението на 
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
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включване 2020. На срещите в които участие взе председателя на Алианса, се 
обсъдиха задачите и съответните срокове за дейността на работната група, 
разгледа се проекта на Отчет на Плана за действие и на Доклад за изпълнението 
на Стратегията. Прегледът ще подпомогне по-доброто планиране, целеполагане и 
разписването на релевантни мерки и индикатори при разработването на 
двугодишните планове за действие за изпълнение на Националната стратегия за 
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030. 

НАСО - член на Икономическия и социален съвет 

На 25 януари г-жа Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален 
съвет, откри първата пленарна сесия на новия съвет. От тази дата започна 
четиригодишният мандат на съвета. На официалното откриване бяха поканени 
представители на държавни институции и на Народното събрание. В първата 
пленарна сесия участва и г-н Георги Георгиев – председател на НАСО, който е член 
на новосформирания Икономически и социален съвет, част от състава на Третата 
група на неправителствените организации. 

На 20 януари се проведе предварителна среща сред новите членове на ИСС, на 
която се обсъдиха предложения за номинация за заместник-председател на 
Икономическия и социален съвет от група III, на която е член и НАСО.  

--- 

НАСО участва в Пленарна сесия, която се състоя на 28 май. При откриването на 
сесията председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) 
г-жа Криста Швенг приветства членовете на ИСС и представи резолюцията на ЕИСК 
относно Конференцията за бъдещето на Европа, която беше открита официално на 
9 май тази година. 

В дневния ред на пленарната среща на ИСС бяха включени: Утвърждаване на 
протокола от пленарната сесия, проведена на 21.04.2021 г. на основание чл. 12, ал. 
4 от Правилника за дейността на ИСС; Обсъждане и приемане на проект на 
становище по Споразумение за партньорство и програмите за програмен период 
2021-2027 г.; Обсъждане и приемане на проект на становище на тема „Ефекти от 
прилагането на работата от разстояние в България“ и др. 

--- 

На 30 юни се проведе Пленарна сесия на Икономически и социален съвет (ИСС), в 
която взе участие председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. По дневния ред на 
заседанието са разгледани утвърждаването на протоколи от пленарните сесии, 
проведени на 28 май и 7 юни, обсъждане и приемане на проект на становище по 
Национална здравна стратегия 2021 -2030 г., обсъждане и приемане на проект на 
становище на тема „Икономическите последици от разпространението на COVID-
19 в България“ и приемане на проект на становище на тема „Настоящата система 
за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни хора 
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с цел оценка на състоянието с развитието на пазара на труда, в т.ч. необходимостта 
от засилване на цифровите умения“ 

--- 
На 7 юни се проведе извънредна пленарна сесия на Иконимическия и социален 
съвет с участието на председателя на НАСО г-н Георги Георгиев в качеството му на 
редовен член. 

Сесията обсъди проект на предложение за допълнение и прие резолюция на 
Икономическия и социален съвет на Република България за мерки в подкрепа на 
икономическото възстановяване на предприятията и на заетостта. 

--- 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в заседание на Постоянната 
комисия "Социална политика" към Икономически и социален съвет (ИСС). По 
време на срещата бе обсъдено разработването на становище по проект на 
Национална здравна стратегия 2021-2030 г. 

В работата по подготовка на становището са привлечени водещи независими 
експерти в областта на управлението на здравеопазването и здравното 
осигуряване – проф. д-р Григор Димитров, преподавател във ВУЗФ и д-р 
Страшимир Генев д.м, експерт по обществено здраве и др. 

--- 

НАСО взе участие в кръгла маса, която се проведе по повод отбелязването на 20 
години от създаването на Икономически и социален съвет (ИСС). Темата на 
видеоконферентната среща беше „20 години Закон за Икономическия и социален 
съвет на Република България – равносметка и перспективи“. В срещата участваха 
членове на Икономически и социален съвет (ИСС), както и общественици, които 
имат принос в създаването на приетия и обнародван закон, с който се поставя 
началото на диалога с организираното гражданско общество у нас. 

По време на дискусията председателят на Съвета г-жа Зорница Русинова подчерта, 
че идеята на форума е да се припомни 20-годишния опит на ИСС назад и да се 
направи равносметка на свършеното до момента, да се очертаят перспективите и 
възможностите за по-силната роля и значимост на Съвета като консултативен 
орган. 

-------------------------- 

На 27 юли се проведе Пленарна сесия на Икономически и социален съвет (ИСС), в 
която взе участие председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. По дневния ред на 
заседанието се разгледа проект на становище на тема „Европейският план за 
действие за въвеждане на Европейския стълб за социалните права“. 

ИСС обсъди участието на организираното гражданско общество в кръгла маса, 
посветена на Плана за възстановяване и устойчивост.Членовете на Съвета със 
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съдействието на Европейски икономически и социален комитет подложиха на 
дебат участието на организираното гражданско общество в разработването и 
изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и начините, 
по които той може да бъде оптимизиран. Домакин на кръглата маса, която се 
проведе на 12 октомври, беше КНСБ. 

--- 

Като член на Икономически и социален съвет  НАСО  участва в младежки форум 
под наслов #БъдиЕвропа, организиран от Съвета. Сред лекторите на събитието, 
което се проведе на 22 октомври, бяха тримата заместник- председатели на ИСС, 
Васил Велев – АИКБ, Пламен Димитров – КНСБ и Богомил Николов, Дарин 
Маджаров, създател на онлайн платформата Уча.се , Карина Ангелиева, съветник 
на министъра на образованието и науката, Ваня Григорова, КТ „Подкрепа“, Офелия 
Кънева, представител на независимите учени и други. Темите  на младежкия 
форум #БъдиЕвропа предоставиха възможност за дискусия за въпросите, свързани 
с дигитализацията и професиите на бъдещето след COVID-19, дезинформацията и 
медийната грамотност, иновациите и предприемачеството. 

Участия в Национален съвет за хората с увреждания 

През отчетния период се проведоха онлайн заседания на Националния съвет за 
хората с увреждания, в които НАСО участва като редовен член.  

В периода 13-15 януари се проведе заседание на Националния съвет за хората с 
увреждания, в което НАСО участва като редовен член. В рамките на заседанието 
се разгледа проекта на План за действие за изпълнение на заключителните 
препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на 
хората с увреждания (2021-2026). 

В периода от 26.02.2021 г. до 02.03.2021 г. включително се проведе още едно 
неприсъствено заседание на Националния съвет за хората с увреждания, на което 
беше разгледан проект на решение, постъпил в Министерството на труда и 
социалната политика от Централната избирателна комисия, относно гласуване на 
избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите 
за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. 

В периода 16-18.03.2021 г. се проведе неприсъствено заседание на Националния 
съвет за хората с увреждания. В дневния ред на заседанието членовете на 
Националния съвет гласуваха проекта на Постановление за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. 
Съгласно § 20 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за хората с увреждания, Обн., ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., 
в сила от 01.01.2021 г. е предвидено подзаконовите нормативни актове по 
прилагането на ЗХУ да се приведат в съответствие с него в тримесечен срок от 
влизането му в сила, с цел да се уеднакви подзаконовата нормативна уредба.  
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--- 

В периода 19-21.04.2021 г., на което беше разгледан документа Проект на 
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата 
за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския 
съвет от 2017 г. Бяха разгледани годишните доклади за реализираните дейности 
на организациите на и за хората с увреждания с призната национална 
представителност с осигурена финансова подкрепа под формата на субсидия от 
държавния бюджет и постигнатите резултати в областта на правата на хората с 
увреждания за периода януари – декември 2020 г. Беше обсъден и проект на отчет 
за дейността на Националния съвет за хората с увреждания за периода януари – 
декември 2020 г. 

--- 

В периода от 01.07.2021г. до 05.07.2021 г. включително бе проведено 
неприсъствено заседание на НСХУ, на което се разгледаха следните документи: 

т. 1 – проект на Постановление за изменение и допълнение на Методиката за 
извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с 
увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет от 2019 г. и 

т. 2 – проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28 
юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ, приета на основание чл. 17 
от Закона за личната помощ. 

--- 

В периода от 09.07.2021 г. до 13.07.2021 г. включително беше проведено 
неприсъствено заседание на НСХУ, на което се разгледа проекта за изменение и 
допълнение на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове 
за защитена заетост. 

--- 

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания на 25 август. По време на 
срещата са разгледани следните документи: Проект на План за действие за 
периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с 
увреждания 2021-2030 и Проект на Наредба за условията и реда за осигуряване на 
безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език. 

В рамките на заседанието се разгледаха и основните аспекти от доклада с 
техническо предложение на Световната банка за създаване на Държавната 
агенция за хората с увреждания. Участниците предварително предоставиха 
писмени становища, като изразиха своя вот по темите. 

--- 

На 27 октомври се проведе заседание на Национален съвет за хората с 
увреждания, в което НАСО участва като редовен член. По време на срещата се 
разгледа проекта на Правилник за организацията и дейността на Съвета за 
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българския жестов език. Участниците в заседанието представиха предварително 
изготвени становища и изразиха своя вот по проекта на Правилник за 
организацията и дейността на Съвета за българския жестов език. 

--- 

НАСО взе участие в заседание на Националния съвет за хората с увреждания, което 
се проведе на 24 ноември. По време на срещата се разгледа наредба за изменение 
и допълнение на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и 
универсален дизайн на елементите на достъпна среда в урбанизираната 
територия на сградите и съоръженията. 

 

Заседание на Обществения съвет към комисията по взаимодействие с НПО 
и жалбите на гражданите 

Общественият съвет към КВНОЖГ отчете дейността си на заседание, което се 
проведе на 10 февруари, в което НАСО участва като редовен член на Съвета. На 
срещата бяха обсъдени предложения към Годишна програма за участие на РБ в 
процеса на вземане на решения в ЕС, обсъдиха се резултати и възможности за нови 
предложения за промени в ЗЮЛНЦ. 

В края на мандата си членовете на Обществения съвет направиха обстоен обзор на 
приетите през 2017 г. приоритетни области и закони, по който работи през 
отминалите години. 

Като членове на КН на ОП РЧР, НАСО взе участие в седмото издание на 
Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на човешките 
ресурси“ (ПРЧР) и Програма за храни и/или основно материално подпомагане (ПХ) 
за програмния период 2021-2027 г. Онлайн срещата се състоя на 18 март. 
Работната група разгледа обстойно приоритетите на Програма „Развитие на 
човешките ресурси“. Сред тях са създаването на достъп до мерки за активно 
приобщаване и заетост, реформиране на домовете за стари хора, създаване на 
достъп на хората с увреждания до интегрирани здравно-социални системи, 
подкрепа на семейства на хора с увреждания, предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие и насърчаването на заетостта на неактивни младежи и безработни 
над 29 години. 

И през отчетния период по време  на заседание  на КН на ОП РЧР се обсъдиха 
предложения за промяна в критерии за избор на операция „Продължаваща 
подкрепа за деинституционализация на децата и младежите- ЕТАП 2 - 
предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и 
семейства“, „Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките 
за подкрепа на безработни и неактивни лица по приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014–
2020“, операции „Приеми ме 2015“ и „Бъдещето на труда“ и др. 

--- 
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Участие в 15-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, което се проведе на 25 ноември. 

По време на срещата се обсъди напредъкът по изпълнението на ОПРЧР в България, 
основните акценти в програмата, както и връзката между изтичащия програмен 
период и предстоящия. Участниците дискутираха начините за справяне с 
негативния ефект на пандемията върху заетостта за хората в неравностойно 
положение,  в това число продължително неактивни лица, хора с увреждане и т.н. 

Срещата бе открита от зам.-министър Иван Кръстев. В дискусията се включи г-н 
Йерун Юте от Европейската комисия, който направи коментар за реализирането на 
оперативната програма в България. Екипът на управляващия орган на ОПРЧР 
направи преглед на резултатите при повишаване на осведомеността в резултат от 
комуникационните дейности по програмата. 

--- 

НАСО участва в 17-то заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за 
развитие на селските райони (2014-2020). Заседанието се откри от заместник-
министърът на земеделието, храните и горите и председател на КН на ПРСР г-н 
Георги Събев. На участниците в срещата се представи детайлна информация за 
напредъка в изпълнението на Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. 

Обсъдиха се критерии за подбор на проектни предложения по процедура по 
подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 
„Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване 
в стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г. В Дневния ред на срещата беше включена и 
темата за изготвяне на Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони 2023-2027 г. 

Тематичната работна група за разработване на стратегически план за развитие 
на земеделието и селските райони.  

НАСО взе участие в няколко заседания през отчетния период на тематичната 
работна група за разработване на стратегически план за развитие на земеделието 
и селските райони.  

В част от дневният ред на заседанията се представиха актуализиран проект на 
интервенции /след ТРГ/, финансирани от ЕФГЗ: Основно подпомагане на доходите 
за устойчивост, Схема за дребни земеделски стопани, Подпомагане на млади 
земеделски стопани чрез директни плащания, Допълнително подпомагане на 
доходите за устойчивост, еко-схеми за биологично производство и други. 

-- 

На 14 юли заседанието бе открито и ръководено от г-н Георги Събев – заместник 
министър на земеделието, храните и горите. В дневния ред на срещата се обсъдиха 
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представянето на резултати от постигнатото предварително споразумение за ОСП 
след 2023 година по време на Съвета в Люксембург. Разгледани бяха 
предварителните дейности, свързани с определяне националните решения за 
прилагане на преразпределително плащане, намаление на плащанията, таван на 
плащанията и подпомагане на биологичното земеделие. В края на заседанието се 
обсъди изготвянето на Националната стратегия за розите. 

--- 

Участие в заседание на 15 декември 2021г. На заседанието се представиха 
разработените проекти на интервенции, в резултат на проведените до момента 
обсъждания. Участниците обсъдиха предварително подготвени коментари и 
становища по темите от дневния ред, сред които инвестиции за неселскостопански 
дейности в селските райони, подкрепа на организации на производители и 
насърчаване и подкрепа на схеми за качество и тяхното използване от 
земеделските производители. 

Участие в заседание за разработването на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа 

Представител на НАСО взе участие в заседание на Постоянната експертна работна 
група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за 
действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ), 
което се проведе на 18 юни. 

Основната цел на заседанието е приемането на окончателния проект на Доклад от 
прегледа на изпълнението за 2020 г. на Плана за действие за периода 2018-2021 г. 
за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. 

След финализиране на Доклада, в срок до 30 юни, той ще бъде разгледан на 
заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване и 
впоследствие утвърден от Междуведомствената работна група за управление и 
координация на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните 
хора и хората с увреждания. 

Националния съвет по въпросите на социалното включване  

На 28 юни се проведе заседание на Националния съвет по въпросите на 
социалното включване към Министерски съвет, в което взе участие председателят 
на НАСО. По време на заседанието се разгледа отчета за изпълнението на плана 
на действие за периода 2019 – 2020 г. на Националната стратегия за намаляване 
на бедността и насърчаване на социалното включване и Доклад за цялостното й 
изпълнение. 

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване 2020 (НСНБНСВ), приета с Решение № 5 на Министерски съвет (МС) от 
06.02.2013 г., представлява водещият стратегически документ в тази област. Тя 
посочва визията, приоритетните направления и дейностите за развитие на 
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политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2020 
г. Този стратегически документ е особено важен за реализиране на единна, 
последователна и устойчива политика в областта на социалното включване, 
основана на интегриран подход и междусекторно сътрудничество на национално, 
областно и общинско ниво. 

Като член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност  

НАСО участва в официалната церемония по случай отбелязването на "10 години 
социална и солидарна икономика в България", по време на която в Монумент 
„Камбаните“ – Асамблея „Знаме на мира“ бяха поставени две камбани с надпис 
„Солидарност между поколенията“ и „Социалната икономика за по-добър свят“. 

Организираното от Министерството на труда и социалната политика събитие 
поставя акцнт върху дългогодишната целенасочена политика в сферата на 
социалната и солидарната икономика, която създава работни места и нови услуги 
за хората, като отваря врати към икономика на иновациите и промяната. 

---  

Представител на НАСО участва в среща с представители на социални партньори от 
браншови съвети за тристранно сътрудничество за улесняване на диалога между 
заинтересованите страни и за консултации в областта на КСО, която се проведе в 
гр. Плевен през м.Септември и Разяснителен семинар за стимулиране залагането 
на КСО дейности и въвеждане на инструменти за оценката им при създаване на 
партньорства между държавни/общински структури и представители на бизнеса  и 
за улесняване диалога между заинтересованите страни на регионално равнище. 

--- 

НАСО проследи процедурата по конкурса за първата годишна награда по 
корпоративна социална отговорност, с която министерство на труда и социалната 
политика  отличи добрите практики на отговорните компании и ангажираността им 
с различни социални каузи, които благоприятстват развитието на служителите, 
околната среда и обществото! 

Конкурсът имаше за цел да популяризира добрите практики в корпоративната 
социална отговорност и да вдъхнови и други хора, неправителствени организации, 
публични структури и компании да последват добрия пример. 

 

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ 

НАСО се включи в VII и VIII заседание на постоянния Подкомитет „Увеличаване на 
гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на 
политики“ към Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро 
управление“ (КН на ОПДУ) , които се проведоха на 12 и 19-ти април. В дневия ред 
на срещите учстниците обсъждаха коментари и препоръки по проекти на Критерии 
за подбор на операции, Насоки за кандидатстване и Методика за оценка на 
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проектни предложения по процедура „Повишаване на гражданското участие в 
процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. 

Представители на гражданските организации в подкомитета предложиха при 
оценяването на проектните предложения да се даде повече тежест на 
застъпническите дейности и работата с гражданите (провеждане на дискусии, 
обществени форуми, дейности за информиране и гражданско образование) за 
сметка на анализите и оценките, които би следвало да бъдат в основата на 
разписването на проектните предложения.  

--- 

През отчетния период се проведе Осмото заседание на Подкомитета, на което се 
разгледа проект на Критерии за подбор на операции по процедура „Повишаване 
на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство“ по СЦ 3 на ПО 2 на ОПДУ,   Проект на Насоки за кандидатстване 
по процедурата. 

Заседания на работната група за разработване на поднормативна уредба по 
Закона за социалните услуги 

Представители на НАСО участваха в онлайн заседанията на работната група за 
разработване на поднормативна уредба по Закона за социалните услуги. 
Участниците в заседанията  обсъждаха предварително подготвените становища по 
работни предложения на МТСП, АКСУ, ДАЗД и АСП, както и становища и въпроси 
на всички участници в работната група.  

Експерти и членове на НАСО работят активно  и обсъждат проектите на Стандарти 
и критерии за качество и ефективност на социални услуги, както и проекта на 
Наредба за качество на социалните услуги. 

 Участие на НАСО в заседание на МРГ по социална икономика 

На 29.09.2021 г. се проведе онлайн заседание на междуведомствената работна 
група по социална икономика, на което се направи избор на жури за оценка на 
получените проектни предложения за конкурса за Годишна национална награда за 
социални иновации (в подкрепа на социалната икономика), като и подготовка за 
План за действие по социална икономика 2022-2023 г. 

Тематичната работна група, която разработва четвърти вариант на програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. 

На 27 юли представители на НАСО взеха участие във второто заседание на 
Тематичната работна група, която разработва четвърти вариант на програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. 

Участниците в работната група обсъдиха предложения и становища за допълнение 
и премени по програмата.  „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 
за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е пряко насочена към постигането на 

mailto:office@naso.bg
mailto:info@naso.bg


 

 
Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел. +359 882 122 730; office@naso.bg 
София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел: +359 882 122 690; info@naso.bg 
    

26 

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г. 

интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и 
осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. 

Заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програма 
за храни 

На 20 октомври НАСО взе участие в заседание на Тематичната работна група за 
разработване на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ и Програма за 
храни и/или основно материално подпомагане /ПХ/ за програмния период 2021-
2027 г., на която е член. В онлайн срещата, в която участва НАСО като член на ТРГ, 
се обсъдиха и представиха предложения по проектите на програмите, варианти 
след отразени коментари от публични обсъждания и др. 

 

Информационна дейност: 
През 2021 г. НАСО реализира своите цели и чрез активна информационна дейност. 
Освен чрез бюлетина, печатното издание и двата сайта, организира и множество  
национални събития, срещи и кампании. През цялата година Алиансът работи в 
посока да осигури най-адекватната и полезна информационна подкрепа за 
членовете си, в т.ч. за екипи и доставчици на социални услуги, общини, НПО и 
други, според условията и обстановката в страната. Освен чрез бюлетина и двата 
сайта, информационната дейност на НАСО се реализира и чрез множеството 
проведени срещи и консултации с пряк контакт и онлайн, в рамките на които се 
дискутираха актуални и важни за социалното развитие теми, намираха се решения 
на конкретни проблеми и казуси, обменяха се опит и информация по множество 
въпроси, осигуряваха се възможности за нови партньорства.  

И през 2021 г. важен ангажимент на НАСО продължи да е подкрепата за своите 
членове, като основният фокус беше работата в условията на Закона за социалните 
услуги и ППЗСУ.  

Сред основните цели на информационните дейности на НАСО са да популяризира 
добри практики и иновативни модели за работа в социалната сфера в новите 
условия, да информира навременно своите партньори и обществеността за 
нормативни промени, нови актове и важни събития, да осигурява все по-широка 
трибуна за дискутиране на проблеми, идеи, позиции, мнения между всички 
заинтересовани страни и да търси най-ефективните решения.  

За да отговори максимално и ефективно на потребностите на социалните услуги 
НАСО продължава да подържа Фейсбук страницата си и групата на Ръководители 
социални услуги НАСО, като осигурява пространство за взаимопомощ и подкрепа, 
за споделяне на информация и обмяна на опит, за дискусии и пр. 

НАСО издава и разпространява седмичен електронен бюлетин. Бюлетинът се 
наложи като информационен инструмент за връзка между европейски партньори, 
национални институции, местни власти, екипи и потребители на социалните 
услуги. Чрез бюлетина се популяризират значими теми, добри практики, 
интервюта, експертни анализи, отговоряне на важни въпроси, и водещи събития в 
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социалната сфера. В него се включва актуална и важна информация за членовете и 
партньорите на Алианса, като се стремим даобогатяваме съдържанието му с нови 
рубрики. За 2021г. бяха издадени и разпространени 52 броя на бюлетина сред 
мрежата от членове и партньори на НАСО.  

Ежеседмично бюлетинът се изпраща до над 1000 ел. адреса, включително на 
МТСП, АСП и Европейската комисия, държавни служители и експерти, мрежата на 
EASPD, общини, неправителствени организации, екипи и потребители на социални 
услуги. Бюлетинът включва различни рубрики и информация: социални политики, 
национални и международни новини, информация за социални услуги, коментари 
и анализи, корпоративна социална отговорност, социално предприемачество, 
европейски, национални и регионални проекти и програми, нормативни промени 
и обществени обсъждания, култура, образование и пр. Във всеки от бюлетините се 
съдържат средно 25-50 съобщения, новини, информационни материали, обяви, 
покани, статии и пр.  

През 2021 година НАСО издаде и разпространи своите печатни – 3 броя на вестник 
Nasoki.bg. 

В портала НАСОКИ https://nasoki.bg се включват актуалните новини, полезна 
информация и добри практики в социалната сфера. За 2021г.  в информационния 
портал са публикувани над 950 броя актуални материала по теми, свързани със 
социалните политики и услуги, корпоративната социална отговорност, социалното 
предприемачество, както и от областта на образованието, здравеопазването, 
културата и пр. 

Сайтът на НАСО www.naso.bg се поддържа ежедневно и предлага актуална 
информация за текущите дейности на Алианса, включващ хиляди структури в 
цялата страна. Сайтът информира относно проведени и предстоящи събития на 
НАСО и неговите членове, различни проекти и програми, възможностите за 
обучения; популяризира добри практики и инициативи; осигурява достъп до 
полезна информация под различни форми, като стратегии, планове, доклади, 
анализи, презентации, нормативни актове. В сайта се съдържа актуална 
информация за НАСО и база данни за членовете на организацията. През 2021г. са 
публикувани над 750 новини, съобщения за предстоящия събития и друга 
информация. 

https://naso.bg/ 

Страниците на НАСО във Фейсбук отразява важни събития, интересна и полезна 
информация и е място за информация, комуникация и координация на 
специалисти от социалните услуги, потребители и други.  

НАСО продължава да разпраща към членовете и партньорите си проекти на 
нормативни актове, стратегически документи и др., като беше осигурена и 
реализирана възможност за представяне на обратни връзки, коментари и 
предложения по тях. 
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II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ 
КАПАЦИТЕТА НА ЧЛЕНОВЕ И ПАРТНЬОРИ 

През 2021 година НАСО проведе над 40 обучения по важи и актуални теми за 
развитие капацитета на екипите и доставчиците на социални услуги, както и за 
повишаване на качеството на подкрепа за хората с увреждания, както следва: 

 Обучение "Базисни умения за психологическо консултиране - обучение на 
кандидат – осиновители" 

 "Подкрепа на родители в раздяла“ 
 "Комплексна рехабилитация за лица с физически увреждания“ 
 „Прилагане на новата нормативна уредба в социалните услуги. Водене на 

документацията в предоставяните социални услуги“  
 „Психологическо консултиране в посока подготовка на дете за осиновяване“ 
 “Превенция на насилието в социалните услуги. Упражняване на насилие от 

страна на персонала към потребителите на социални услуги. Методи за 
справяне“ 

 "Подкрепа за потребители на социални услуги в условията на социално 
дистанциране (Covid – 19)”; 

 "Базисни умения за психологическо консултиране. Провеждане на интервю 
и оценка на случай. Техники за работа" 

 Обучение за възможностите за финансиране по фондове и програми на 
Европейския съюз; 

 Обучение за емоционалната интелигентност при децата; 
 Обучение за превенция употребата на ПАВ сред потребителите на социални 

услуги; 
 "Прилагане на СИОР в работата с малолетни и непълнолетни 

правонарушители" 
 "Лицензиране на доставчиците на социалните услуги–ред и начин. Реалност 

и предизвикателства“ 
 Обучение за превенцията на насилието в социалните услуги; 
 "Смърт и раздяла. Страхове в условия на пандемия. Начини за справяне“ 
 „Прилагане на новата нормативна уредба в социалните услуги. Водене на 

документацията в предоставяните социални услуги“  
 Обучителен семинар за ръководители на социални услуги и специалисти 
 Тренинг-обучение на тема „Емоционална интелигентност” 
 „Справяне в кризисни ситуации. Оказване на първа долекарска помощ при 

нарушени състояния на потребителите на СУ или член на екипа.“ 

 Тренинг обучение на тема „Планиране и управление на времето. Поставяне 
на цели и мотивация за успех“ 

 Групова супервизия за служители от социални услуги в Търговище и Варна; 
 Проведено обучение за специфика на работа с деца с увреждания; 
 Обучение  за професионалните рискове в помагащите професии; 
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 Проведено обучение за управление на времето и техники за мотивация; 
  „Диагностика и оценка в сферата на помагащите професии“ 

 Обучителен семинар „Лидерство и управление на социални услуги“ 

НАСО работи по няколко международни проекта, както и реализира успешно 
международно партньорство и през  2021 година: 

Изпълнение на дейности и реализиране на срещи по проект B-WISE 

Екипът на НАСО, който отговаря за изпълнението на дейностите, изпълнява 
стриктно и участва активно във всички срещи по проекта, чиято цел е да разработи 
и приложи нов стратегически подход за секторно сътрудничество, относно умения, 
необходими за засилване работата на социалните предприятия и за устойчиво 
справяне с дигиталните пропуски и предизвикателствата, пред които са изправени. 
Планира се да се разработи обща методология за оценка на настоящата ситуация 
и предвиждане на бъдещи нужди в сектора. Проектът е ръководен от две ключови 
европейски мрежи, представляващи Социалните предприятия и участието на 28 
партньори от 13 държави от ЕС, сред които и България. 

Изпълнението на проекта ще продължи и през 2022 година, съгласно сроковете 
заложени в договора. 

Съгласно ангажиментите по изпълнение на дейностите по проект B-WISE, експерти 
на НАСО участват ежеседмично в работни срещи по проекта. По време на онлайн 
дискусиите „Комитет по комуникация и разпространение на резултатите“ се 
обсъждат дейностите по проекта, като например плана за комуникация, 
медийното отразяване по работата по проекта, индикаторите за измерване на 
дейностите за комуникация, разпространението на резултатите и др.  

Всяка задача, която екипът изпълнява цели да планира и да се постигнат  
специфични цели на проекта. Дейностите на управление по проекта от страна на 
НАСО са насочени към различни групи хора в неравностойно положение, които са 
дистанцирани от пазара на труда.  

НАСО участва в работни срещи и семинар по проект D-CARE 

Експертите на НАСО участват в работни срещи по проекта D-САRЕ, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално 
сътрудничество „Дунав“ и е насочен към хора на възраст над 55 години, които се 
нуждаят от интегрирана подкрепа. Участието на НАСО в проекта D-CARE има за цел 
да допринесе за подобряване на общата демографска ситуация в страната. В тази 
връзка работата на Алианса с публичните власти, ще бъде решаваща за 
насърчаването на нови приоритети в националните планове, ориентирани към 
подобряването на социалните услуги. По време на срещите бяха обсъдени 
дейностите на всички работещи по проекта страни за фаза Работен пакет 2, темите 
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за отчетите на първия период от проекта, дейностите по първия работен пакет и 
др. организационни въпроси. 

През 2021г. се състоя втори информационен семинар по проект D-CARE, в който 
участваха екипът на НАСО, РАПИВ и представители от Община Аксаково, Община 
Аврен, Община Долни Чифлик и Община Дългопол. 

На срещата бяха представени идеята, целите и задачите на проекта, който се 
фокусира върху създаването на транснационална мрежа за сътрудничество, която 
ще проектира, тества и внедри модела на иновативни учебни среди за 
интелигентни грижи за безработни или с ниска квалификация хора над 55 години. 
Обсъдени бяха бъдещите дейности свързани с умни грижи и здраве, екосистеми, 
иновации, обучение, Covid-19. 

НАСО организира и Национален семинар в град Варна, по време на който се 
представиха и дискутираха темите за внедряване на социалните иновации, 
подобряване на интегрираните грижи и социалното включване на възрастното 
население у нас и останалите европейски страни. 

 Обучение по проект IMAS II 

През месец март се проведе третото и последно обучение на социални асистенти 
в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни 
институции, включващи деца с увреждания“ (IMAS II). В три дни социални 
асистенти от пет европейски държави се обучаваха онлайн чрез специално 
направена за това платформа. Социалните асистенти бяха запознати с целите и 
дейностите по проекта и бяха въведени в последния от модулите на тема "Правото 
на децата с увреждания на образование“. Беше проведена онлайн лимитирана 
прожекция на филма „Интелигентни животи“ (Intelligent lives), осигурена от Център 
за изследване на приобщаващото образование в Англия, в която се включиха над 
150 участници от цял свят. Запознаха се с 5-те модула или така наречените Кутии 
на знанието на различни полезни теми за работещите с деца с увреждания. 

Уъркшоп за развиване на проекти по Erasmus + 

Представители на НАСО участваха в онлайн семинар, организиран и проведен от 
EASPD, в рамките на който се разгледа поканата за кандидатстване с проектни 
предложения по Erasmus +, която предлага възможности за организации, 
заинтересовани от обмен на знания и трансгранично сътрудничество в 
направленията: образование, обучение, младежки дейности и акцентира върху 
различни теми, свързани с оказване на подкрепа за доставчици на услуги, 
включване, цифрова трансформация, устойчивост на околната среда и участие в 
демократичния живот. 
По време на уъркшопа беше представена информация за целите и приоритетите 
на програмата, а участниците имаха възможност да споделят своите проектни идеи 
с другите заинтересовани членове на EASPD по темите за как да се помогне на 
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организациите, работещи по темата заетост за хората с увреждания и как да се 
изгради по-висок капацитет на персонала и професионалистите, чиято дейност е 
насочена към обучения за възрастни, за да се проектират и прилагат 
висококачествени програми за обучение. 

Участие в членски Форум - Заетост на EASPD 

На 4-ти февруари 2021 г. се проведе първата среща за годината на Членски Форум 
- Заетост организиран от EASPD. Присъстваха над 30 участници от различни 
европейски държави, както и г-н Георги Георгиев - председател на НАСО. Срещата 
премина в представяне на работния план на организацията и членовете на форума 
през предстоящата 2021г. Обсъдени бяха няколко ключови теми, засягащи пряко 
Заетостта като: Образование и Заетост в частност процесът на намиране на заетост 
и устойчивост след напускане на учебните институции, както и усърдният стремеж 
за промяна към директивата за минимална европейска работна заплата. Срещата 
продължи с отворена дискусия, където всеки сподели своето становище за 
успешна съвместна работа. 

НАСО участва в "EASPD Policy Café on EDS & Minimum Wages" 

На 4 февруари представители на НАСО участваха в среща организирана от EASPD 
"EASPD Policy Café on EDS & Minimum Wages". По време на срещата представители 
на доставчици на социални услуги, организации на хора с увреждания и 
работодатели на хора с увреждания от много държави, коментираха директивата, 
която Европейската комисия предлага с цел да се гарантира подходяща 
минимална заплата в ЕС. Ангажираните с темата участници, имаха възможности да 
дискутират върху темата за влиянието, което ще има тази директива в социалния 
сектор и дали въздействието ще е положително или ще има и негативни аспекти. 
Беше споделен опит, мнения и предложения във връзка с актуалната ситуация, 
свързана със заплащането на труда в Англия, Германия, Франция, Италия, Албания, 
Словакия и др. Стана ясно, че минималните заплати варират широко в и извън 
рамките на ЕС. Засегна се също и темата, свързана с настоящата криза, 
която особено засяга сектори с по-висок дял на работниците с ниски заплати, 
какъвто според участниците е социалния сектор и касае възнагражденията,както 
на хората с увреждания, които са в заетост, така и заплащането на труда на 
предоставящите социални услуги.  

 
НАСО участник в „Policy café“ с EASPD 
Представители на НАСО взеха участие в организираната от EASPD среща Policy Café, 
в която постави на дневен ред Европейския план за действие за социални права и 
Публичната консултация върху Плана за действие за социална икономика. 

По време на срещата представители на доставчици на социални услуги, 
организации на хора с увреждания и работодатели на хора с увреждания от много 
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държави, изразиха своите препоръки за подобряванe на качеството на социалните 
услуги в Европейския съюз. 

Дискусията води мениджърът по политики на EASPD г-н Томас Бигнал. Отговори на 
най-належащите въпроси в социалната сфера даде старшия експерт по 
предприемачество г-н Гай Лежен, след като представи плановете на Европейската 
комисия по предприемачество в социалната икономика. 

Участия на НАСО в събития и работни срещи по проект D-CARE: 

Участието на организацията в проекта цели да допринесе за подобряването на 
общата демографска ситуация в страната. Проектът D-CARE се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 
и е насочен към хора на възраст над 55 години, които се нуждаят от интегрирана 
подкрепа.  

Сред основните теми в ежеседмичните онлайн срещи бяха изпълнението на 
дейностите и целите заложени в проета за изпълнение, сред които са 
картографиране на заинтересованите страни, подписване на меморандума за 
регионални и национални заинтересовани страни, изготвяне на стратегия за 
Лабораториите за интелигентни грижи. В дейностите по D-CARE е предвидено 
реализирането на четири конференции (в Клуж, Любляна, Констанц и Виена). На 
срещите бяха обсъждани отделни етапи по проекта, сред които са разработването 
на обучителните програми, тестване на обучителни модули, оценка на резултатите 
и др.   

--- 

На 28 юни се проведе международна среща по проект Interreg D-CARE. В рамките 
на онлайн дискусията, в която НАСО се включи активно се обсъдиха важни теми по 
дейностите на проекта – иновативни учебни среди, „социални“ лаборатории и 
проучване на добрите практики в сферата. Работата на Алианса с публичните 
власти ще бъде решаваща за насърчаването на нови приоритети в националните 
планове, ориентирани към подобряването на социалните услуги. Участието на 
организацията в проекта цели да допринесе за подобряването на общата 
демографска ситуация в страната. 

--- 

През годината се проведе и Втората транснационална конференция по проекта D-
CARE, в която взеха участие представители на НАСО на 30 юни. Дискусията започна 
с обобщение на представеното по време на първата транснационална 
конференция и продължи с презентация на проекта D-CARE от Корина Поп, след 
което последва презентация на Лукас Хубер от Университета по приложни науки 
FH KUFSTEIN TIROL. Той представи Еразъм+ проект за цифрова трансформация в 
секторите на грижата и здравеопазването. Проектът се съсредотчава върху 
идентифициране на пропуски в цифровите умения на заетите в тези сектора, 
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съзване на обучителни програми, обмен на добри практики и дългосрочни 
партньорства на транснационално ниво. 

Национален алианс за социална отговорност проведе двудневен семинар на 25 
и 26 ноември 2021 г. в град Варна за стартиране на Лаборатория за интелигентни 
грижи в България в рамките на проекта. 

Участия в събития и работни срещи по проект ECI AGORA: 

Представители на НАСО участваха в конференция по проект ECI AGORA, която се 
състоя на 15 юни. Обсъдени бяха темите за популяризирането на 
информационните материали по проекта и финалния отчет за дейностите през 
последните 6 месеца. 

Едни от целите на проекта ECI AGORA са да се създадат подходящи условия за 
обединяване на всички заинтересовани страни с цел предоставяне на 
висококачествени услуги за РДИ и да се изготвят практически насоки за промяна в 
социалната система чрез подобряване на законодателните рамки на европейско, 
национално и/или регионално ниво. 

Участието на НАСО в проекта ще допринесе за повишаване на качеството на 
социалните услуги и разработване на успешни стратегии за прилагане на 
иновативни подходи в подкрепата на уязвими групи. 

------------------ 

Представители на НАСО участваха в конференция "Ранна детска интервенция - за 
устойчиво и приобщаващо бъдеще", която премина под надслова "Като 
променяме началото на историята - променяме цялата история". Онлайн 
събитието по проекта ECI Agora събра представители на Европейска асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Европейския парламент, 
министерства, общини и експерти в областта на ранната детска интервенция. 

По време на панела "Семейно-ориентирана ранна детска интервенция на 
практика: реалността на специалистите", представители на партньорските 
организации от Словакия, Унгария, Полша и България (НАСО) обсъдиха как 
проектът допринесе за повишаване на капацитет, обмена на добри практките и 
експертиза и подобрения на националните политики в областта на ранната детска 
интервенция. 

Разгледа се темата за важността на ранните години и на него участваха водещи 
световни експерти - проф. Майкъл Гуралник, проф. Брус Пери и д-р Хосе Боавита, 
които показа с научни доказателства как човекът се изгражда като личност през 
първите години от своя живот. 
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Последният панел в конференцията беше посветен на правните рамки в 
партньорските държави. Събитието премина с голям интерес от редица държави - 
България, Полша, Словакия, Румъния, Унгария, Украйна, Русия, Белгия и др. 

------------------ 

Работна среща по проект ECI Agora се състоя на 2 юни, по време на която бяха 
обсъдени предстоящите инициативи и събития, както и детайли около 
предстоящата конференция като част от основните дейности по проекта. Друг 
приоритет на проекта ECI Agora е представянето на примери, които биха могли да 
се приложат от други страни в Европа, както и сред други групи деца със специални 
потребности или в риск (напр. деца от ромски произход или деца на мигранти). 

------------- 

 НАСО участва в заключителна онлайн конференция по проект ECI Agora „Развитие 
на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, 
която се проведе на 8 юни. Проектът представлява иновативна пилотна 
инициатива в 5 страни от Централна и Източна Европа (Унгария, Словакия, Полша, 
Румъния и България), насочена към преодоляване на предизвикателствата при 
изпълнението на стратегии за приложение на ефективни услуги за ранна детска 
интервенция (РДИ) при деца с увреждания. 

Чрез целите на проекта се създадоха подходящи условия за обединяване на всички 
заинтересовани страни с цел предоставяне на висококачествени услуги за РДИ, 
изготвиха се практически насоки за промяна в социалната система, представиха се 
примери, които биха могли да се приложат от други страни в Европа, както и сред 
други групи деца със специални потребности или в риск. 

Участие в среща на членовете на EASPD от България 

На 23 юни се проведе среща на членовете на Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) от България. В нея взеха 
участие генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло, председателят на НАСО 
Георги Георгиев, членове на организацията от България, секретариата на НАСО, 
както и ръководители на социални услуги. 

На срещата се подчерта значимостта на диалога между членовете на EASPD с цел 
намиране на най-правилните решения за проблемите в социалния сектор.  

„Тази година Европейската комисия прие амбициозна Стратегия за хората с 
увреждания, която е много по-адекватна от предишната, благодарение на това, че 
Европейската комисия се вслуша в препоръките на EASPD. Може да го отчетем като 
един голям успех. В предишната Стратегия за хората с увреждания нямаше 
изградени разработени механизми за повишаване на качеството на живот на 
хората с увреждания, а сега това е факт“, сподели по време на срещата Люк 
Зелдерло. Той разказа за работата на четирите екипа в EASPD и по-конкретно за 
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най-новия, който активно работи в посока използване на иновации и успешни 
модели за развитие в социалния сектор. 

Люк Зелдерло съобщи още, че според стратегията до края на 2024 г. предстои да 
бъде създадена Обща рамка за качеството на социалните услуги, за която EASPD са 
отправили предложение за създаване на работна група с представители от всички 
европейски страни. От своя страна Георги Георгиев обобщи основните теми, по 
които работи НАСО и целите, които са маркирани за следващите години. 

„По една много важна тема – темата за заетостта на хората с увреждания от години 
като държавна политика в България няма съществени положителни резултати и 
точно поради тази причина НАСО от години работи усилено“, допълни 
председателят на НАСО. 

Всички участници в срещата се обединиха около идеята за по-засилен диалог в 
посока подобряване качеството на социалните услуги и по-конкретно – условията 
за професионалното развитие и надграждащо обучение на работещите 
специалисти в сектора. 

Участие в уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“ 

Представители на НАСО взеха участие в уебинар на тема „Социална подкрепа чрез 
онлайн платформи“, който се проведе съвместно от Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Европейската комисия. 
Уебинарът е съпътстващо събитие на Конференцията на държавите членки по 
конвенцията на ООН. 

Онлайн дискусията даде възможност да се обсъдят възможностите, заплахите и 
перспективите на социалните услуги онлайн и по-конкретно въпросите дали те 
овластяват хората с увреждания, дали отговарят на нуждите на доставчиците на 
социални услуги и дали отговарят на амбициите на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания. 

В първия панел сe представиха онлайн палтформите Equal care и Helpper. Във 
втория панел се обсъдиха различни гледни точки на заетите хора с увреждания в 
сектора. Инмакулада Плацесия Пореро, Старши експерт в Дирекцията по Заетост 
на Европейската комисия, коментира въпросите, свързани с персонализиране на 
услугите. Участие във втория панел взеха представители на EASPD, ООН, 
Европейския форум на хора с увреждания и Националния борд по здраве и 
благополучие на Швеция. 

Участие в Кафене на познанието на EASPD 

НАСО участва в Кафене на познанието - EASPD's knowledge café, което се проведе 
на 2 юни. По време на онлайн срещата беше споделен израелският опит за 
защитената и подкрепена заетост. Като организация, активно работеща за правата 
на хората с увреждания, EASPD събра водещи специалисти в сферата, които 
представиха най-новите тенденции и успешни практики. 
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Чрез виртуална обиколка презентаторите показаха на участниците в срещата как 
интегрираните модели, разработени от доставчика на социални услуги в Израел 
"Шекуло Тов", могат да доведат до 30% от наемането на хората с увреждания на 
първичния пазар на труда. Според последните данни от създаването си през 2005 
г. като социално предприятие "Шекуло Тов" е помогнало на около 2800 души с 
психосоциални увреждания да открият своята професия... 

В онлайн срещата EASPD's knowledge café взеха участие и други ръководители на 
социални услуги, които споделиха идеите си за реализиране на ефективна 
подкрепена заетост за хората с увреждания. Срещата завърши със заключителни 
думи на изпълнителния директор на "Шекуло Тов" г-н Офер Коен. 

Среща по проект eDigiStars 

На 31. 05. 21 г. НАСО участва в среща на консултативната група за България по 
проект „Изграждане на цифров предприемачески капацитет на възрастните хора 
чрез иновативна система за обучение“ за представяне на работните версии на 
инструментите POWERYOU, CAMPUS и LABEL. 

Целта на срещата, организирана от Агенция по заетостта, Българска стопанска 
камара и Бизнес агенция, бе да бъдат включени ключовите заинтересовани страни 
от България в прегледа и подобряването на разработените до момента версии на 
POWERYOU, CAMPUS и LABEL на иновативната система eDigiStars. 

В дневния ред на онлайн дискусията са разгледани иновативната система 
eDigiStars като основен инструмент на проекта и ползите за България и работните 
версии на инструментите В дискусията бяха обсъдени гледните точки на 
посредници, работодатели и НПО. 

Участие в Политическо кафене на EASPD 

НАСО взе участие в онлайн дискусия Политическо кафене, организиранa от 
Европейската асоциация на доставчиците на услуги за лица с увреждания (EASPD), 
която се проведе на 20 май. Събитието се състоя по повод инициативата на 
Европейската комисия за изграждане на Бюро за помощ, което да подпомогне 
социалните услуги да получат достъп до Европейския социален фонд+ по по-лесен 
и достъпен за тях начин. 

По време на срещата бяха проученивъзможности за финансиране от други 
фондове като Европейския фонд за регионално развитие, React-EU, плановете за 
възстановяване и др. 

Членовете на EASPD имат амбиция да изиграят водеща роля в Бюрото за помощ, 
като за целта събират идеи за създаването на по-ясна визия за това как тази служба 
за помощ може да предоставя на социалните услуги лесен и ефективен достъп до 
финансиране. 

Участие в Генерална асамблея на EASPD 
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На 7 май председателят на НАСО г-н Георги Георгиев и ръководителите на други 
организации от България, членове на EASPD, участваха в заседание на Генералната 
aсамблея на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги. 

В рамките на дневния ред асамблеята прие нови членове на организацията и 
утвърди годишните финансови отчети за 2020 г. Утвърдени бяха и предложените 
за нови членове на борда. Участниците обсъдиха някои нови документи на 
организацията като проект за стратегия на EASPD за периода 2022-2025 г. Зелен 
манифест, учредяване на нови награди за иновации и цялостни постижения и др. 

Участие в Европейска конференция 

НАСО участва в Европейска конференция "Приобщаващо образование и отвъд", 
която се проведе в периода 5-7 май, организирана от Европейската асоциация на 
доставчиците на социални услуги (EASPD). Форумът има за цел да изследва как 
може да се изградят възможности за приобщаващо обучение за хора с увреждания 
и работната сила за подкрепа и социални грижи в европейските страни. 

Онлайн събитието събра заинтересовани страни, включително доставчиците на 
услуги, учащи с увреждания, учители, родители и местните власти. Участниците 
обсъдиха темите за въздействието на пандемията от COVID-19 върху 
образованието на учащите се с увреждания, пътя напред към приобщаващото 
образование, добрите практики и иновативни инструменти за постигане на 
приобщаващо образование и обучение на персонал за социални грижи и помощ. 

 Членски форум по заетост 

НАСО взе участие в Членски форум по заетост, организиран от Европейската 
асоциация на доставчиците на социални услуги EASPD, който се състоя на 3 май. 
Присъстваха над 30 участници от различни европейски държави, както и г-н Георги 
Георгиев - председател на НАСО. 

Участниците във форума обсъдиха темите за Европейската стратегия за правата на 
хората с увреждания. Дискусията бе свързана с това как членският форум може да 
допринесе за улесняване на изпълнението на стратегията. 

Други акценти в онлайн събитието бяха годишния доклад върху труда и заетостта, 
подкрепата на заетостта на отворения пазар на труда и създаването на по-добри 
работни места за хората с увреждания в социалната икономика. Предложен бе 
план за действие по Стълба за социални права и др. Срещата продължи с отворена 
дискусия, където всеки сподели своето становище за успешна съвместна работа. 

Онлайн диалог на EASPD за ролята на Европейския стълб за социалните права 

НАСО участва в уебинар на тема "Укрепване на европейската мрежа за 
безопасност: Ролята на Европейския стълб за социалните права и 
възстановяването", който се проведе на 29 април. Сред водещите теми в онлайн 
диалога бяха социалната защита, достъпа до заетост, грижи и благосъстояние за 
населението, както и очакванията за срещата на върха в Порто. 
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Специално участие в онлайн диалога взе зам.-генералният директор на отдел 
"Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" в Европейската комисия г-жа 
Андрияна Сукова. В срещата се включиха генералният секретар на EASPD г-н Лук 
Зелдерлу и политическият анализатор Лора Рейнър и др. 

По време на дискусията бяха обсъдени данни от проучване на Евробарометър от 
март 2021 г., според които девет от десет европейци считат социалните политики 
в Европа за първостепенни и че те трябва да предлагат равни възможности и 
достъп до пазара на труда, както и справедливи условия на труд и социална 
защита. 

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD 

На 13 октомври в Брюксел хилядите членове на Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ тържествено откриха 
конференцията „Персонализирани технологии за овластяване на хората и услугите 
за хора с увреждания“. С престижния форум се отбелязва юбилея на 
организацията, която чества 25 години от създаването си. 

Конференцията даде трибуна за диалог между ключови заинтересовани страни, за 
да бъдат открити най-подходящите и ефективни технологии в областта на 
предоставянето на услуги за хората с увреждания и преодоляване на цифровото 
разделение в уязвимите обществени групи. 

В рамките на конференцията се проведе и Генерална асамблея на Европейската 
асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, в която се 
включиха представители на над 20 000 социални услуги от цяла Европа, сред които 
Национален алианс за социална отговорност и Агенция за социално развите – 
Вижън. В рамките на събитието бяха обсъдени отчета за дейността на 
организацията, бюджета за бъдещи дейности, актуализация на членството и 
официално приемане на нови членове, както и приети малки промени във 
вътрешните правила. Беше представена Стратегия за периода  2022—2025 г. 

Като една от най-мащабните неправителствени организации на европейско ниво, 
EASPD подкрепя и промотира работата на своите членове – над 130 организации, 
предоставящи повече от 12 хиляди социални услуги в 29 европейски страни. В 
стратегическия документ „Движение напред: интелигентна трансформация и 
изграждане на устойчивост“ са представени основните приоритети и цели в 
подкрепа на социалните услуги, заетостта за хора с увреждания и постигане на по-
добър жизнен стандат на уязвимите обществени групи в Европа. 

Членски Форум по заетост 

На 13 октомври се проведе Форум по заетост на Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания, в който НАСО се включи като член. 
По време на срещата се дискутира Стратегия на EASPD за периода 2022-2025, която 
е под надслов „Движение напред: интелигентна трансформация и изграждане на 
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устойчивост“ и по-точно тематичната Глава за заетост. Членовете на Форума 
обсъдиха как могат политиките на отделните държави да допринесат за по-
устойчиви практики в заетостта на хората с увреждания, особено след пандемията. 

Посещение на социални прeдприятия в Брюксел 

В периода 8-10 декември по покана на Европейската асоциация на доставчиците 
на услуги за хора с увреждания /EASPD/представители на НАСО и Агенция Вижън 
посетиха социални предприятия в Брюксел. Като част от програмата на 
организираните от EASPD събития се проведоха работни дискусии и презентации 
по темите за внедряване на помогащите технологии в социалния сектор и 
методите за успешна комуникация между членовете и партньорите на EASPD. 

Посещението на соцални предприятия показа успешно въведените добри 
практики за работа с хора с различен вид увреждане. Участниците споделиха своя 
опит и възгледи по темата за създаване на по-добри условия за развитие на 
трудови умения на работещите в социалните предприятия и интеграцията им в 
обществото, както и насърчаване  на работодатели да създават заетост за хората с 
увреждания. 

Партньорство с Европейската федерация на социалните работодатели /FESE/ 

Европейската федерация на социалните работодатели /FESE/ подготвя анкета с 
подкрепата на НАСО,  която е свързана с подготовката на Европейската стратегия 
за грижи през 2022 г. и е насочена към предоставянето на  дългосрочни грижи за 
деца. Стратегията ще съдържа конкретни цели и действия и ще окаже голямо 
влияние върху услугите и начина, по който те се предоставят в страните от 
Еврропейския съюз. 

Проучването ще помогне за по-доброто разбиране и определяне на недостига на 
персонал, причините за напускане на сектора, както и за това в кои сектори или 
професии служителите напускат работните си места в социалните услуги. 

II. РЕЗУЛТАТИ 

От реализираните дейности през 2021 г. могат да се обобщят следните изводи: 

И през 2021 година НАСО продължи да работи в повечето случаи онлайн, с някои 
изключения през летните месеци, с широка мрежа от партньори за политиките за 
хората с увреждания в България.  

Реализира важни събития и дейности за развитие на социалните услуги, в т.ч. на 
общините като основен доставчик, както и подкрепа за екипите на социалните 
услуги. Продължава реализацията на дейности за подкрепа на заетостта, чрез 
формиране на политики за заетост и подкрепа на работодателите в България. 
Активно работи с голямата мрежа от партньори за политиките за хората с 
увреждания в България.  
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Също така реализира поредица проведени обучения, национални срещи и други 
събития по различни теми, насочени към професионалните ангажименти и 
отговорности на ръководители, екипи и доставчици на социални услуги. 

Като член на Икономическия и социален съвет, на Националния съвет за хората с 
увреждания, както и на различни тематични работни групи, НАСО реализира 
представителни дейности в интерес на партньорите си и в полза на хората с 
увреждания.  

С ползотворното сътрудничество като член на Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания, Европейската федерация на 
социалните работодатели и участието в международни и европейски проекти и 
събития, НАСО надгражда възможностите си за подкрепа на своите членове и за 
хората с увреждания.  

НАСО развива своите дейности и чрез експертния си екип и представителствата в 
цялата страна, и реализира съществени резултати. Разработва, осигурява преводи 
и разпространява информация и международен опит за формиране на нагласи, 
политики и възможности за доставчици на социални услуги, работодатели, 
общини, хора с увреждания и други социално ангажирани субекти. 

Алиансът отговоря адекватно на потребностите на своите партньори, чрез 
професионалната си консултантска дейност и методическа подкрепа при 
разрешаване на казуси, преодоляване на конкретни трудности, информационно 
осигуряване и подкрепа и пр.  

Крайният обобщаващ резултат от всичко се съдържа в полезността на проведените 
събития и реализираните дейности към стотици доставчици, социални услуги, 
работодатели и други, реализирана ефективна подкрепа за хиляди специалисти 
работещи в подкрепа на хората с увреждания, осигурени условия за по-
професионална и качествена работа за по-добри социални услуги и по-качествена 
подкрепа за хиляди хора с увреждания в България. 

 

31 март 2022 г. 

Изготвил: 

Наталия Христова, /п/ 

Мениджър „Специализирани дейности и национални партньорства“ 

 

Утвърдил, 

Георги Георгиев, /п/ 

Председател 
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