
 

 

                                                               Приложение 2 

През третото тримесечие на 2021 година НАСО продължава активно да работи, 
като  основните цели и приоритети в работата са подкрепа и развитие на 
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. През последните три месеца, в които позволяваше да се 
работи и на живо, проведохме редица срещи и събития. Очакванията и интересът 
към работата на НАСО се разрастват, откъдето произтича разширената активност и 
резултатност в работата.  

След провеждането на трите важни и много значими събития  -  Национален форум 
„Социални услуги, социално предприемачество, заетост“, Национална среща на 
социалните услуги“, Национално изложение на над 20 социални предприятия, 
продължиха и обичайните основни акценти в работата на НАСО, 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, участие в работната 
група по създаването на поднормативната рамка на ЗСУ и полезен диалог със 
структури от социалната сфера и местната власт от цялата страна. 

НАСО продължава и през отчетния период своята дейност като член на 
Икономическия и социален съвет от групата на неправителствените организации 
с право на глас при участието си в пленарна сесия и заседанията на постоянните 
комисии на Съвета. Темите по които работи Алиансът и ИСС засягат особено важни 
въпроси от икономическата и социалната сфера на страната. 

НАСО се включи активно със своите експерти през м. август и септември при 
обсъждането на проектите на 19 Стандарта и критерии за качество на социалните 
услуги, както и по проекта на Наредбата за качеството на социалните услуг, и се 
включи в заседанието на работната група по разработването на стандартите за 
качеството на социалните услуги. 
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I.ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, 
СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА ЗАЕТОСТ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
Дейностите на Алианса включват развитие на социалните услуги в цялата страна, 
помощ и координация на място, работа на експертния съвет, 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. 

И през третото тримесечие на 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 реализиране на национални и местни социални политики и други. 
НАСО организира и реализира множество възможности на тема социална 
отговорност и заетост, чрез работни срещи, обучение и подкрепа на хора с 
увреждания, мотивиране, стимулиране, срещи с работодатели, представители на 
общини, организации и други, за осигуряване на условия за заетост и личностно 
развитие на хора с увреждания при обичайни интегрирани условия. 

В рамките на реализираното от НАСО национално и европейско партньорство в 
последните две десетилетия, организацията ни съсредоточава основните усилията 
и дейностите си в работа по темите за развитие на социалните услуги и заетостта 
за хората с увреждания. През последните години събрахме и анализирахме 
разширена информация от всички ангажирани страни относно състоянието, 
финансирането и подкрепата за работодатели и хора с увреждания. Данните за 
периода 2015- 2019 година бяха публикувани в миналия брой на тематичното 
печатно издание на вестник NASOKI.BG, а данните за отминалата 2020 г. 
представихме в изданието за 2021г.: 

https://naso.bg/informatsiya-za-sstoyanieto-na-zaetostta-na-horata-s-uvrezhdaniya-v-
blgariya-prez-2020-g 

 И през отчетния период 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. Издаде и разпространи своите електронни информационни издания, 
поддържа национален информационен сайт, седмичен информационен 
електронен бюлетин и други.  

В подкрепа на изброеното са всички конкретни реализирани събития и дейности, 
както следва:  

Среща с ректора на Икономически университет-Варна 
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На 14 сетември в Икономически университет – Варна се състоя среща между 
председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и ректора на университета проф. д-р 
Евгени Станимиров. В срещата участваха и ръководителят на катедра „Правни 
науки“ доц. д-р Андрияна Андреева доц. д-р Десислава Серафимова от катедра 
„Управление и администрация“. 

Проф. Станимиров представи богатата над 100-годишна история на университета 
и актуалните дейности в развитието на институцията в качеството й на важен 
национален фактор в областта на образованието и икономиката в страната. 

Като важни акценти по време на срещата бяха представени инициативите на 
висшето учебно заведение в областта на социалната отговорност. Председателят 
на НАСО г-н Георгиев очерта основните наравления и партньорства на 
организацията в национален и международен аспект. Споделен беше опитът на 
Алианса в работата и партньорствата с висшите учебни заведения в страната и 
успешните модели за партньорство между държавата, общините, местните и 
регионални структури и гражданския сектор в социалната област. Участниците в 
срещата обсъдиха различни инициативи и практики за развитие на социалната 
отговорност и привличане на по-широки среди и фактори в работещо партньорство 
по темите.  

Обсъдено и договорено е партньорство в разнообразни инициативи, в това число 
и създаването на нов Център за социална отговорност в Икономически 
университет – Варна. Друга важна тема в срещата бе включването на висшето 
учебно заведение като официален член на Национален алианс за социална 
отговорност. 

Участие в семинар за добри практики в социалната икономика и социалното 
предприемачество 

Представител на НАСО взе участие на 21-ви септември в град Габрово на семинар 
на тема „Добрите практики на Европейско и национално ниво в областта на 
социалната икономика и социалното предприемачество“, организиран от 
„Трудово лечебно стопанство“ ЕООД. Целта на семинара е да се осъществят срещи 
с представители на бизнеса и работодатели, като се акцентира върху добри 
практики в България и Европа за партньорство между социалните предприятия и 
бизнеса, възможности за защитена заетост в процеса на социална и трудова 
интеграция 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. 
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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. 

Въпроси и отговори от Национална среща на социалните услуги – 2021 

В  продължение на Националната среща на социалните услуги, която се проведе 
на 25 юни в к.к. „Златни пясъци“ и даде възможност за активна дискусия и 
обсъждане на изключително важни въпроси, засягащи темите за социалните 
услуги в условията на пандемия и приложимостта на Закона за социалните услуги 
и подзаконовите нормативни документи, и във връзка със споразумението между 
Национален алианс за социална отговорност, Министерството на труда и 
социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Агенция за качество на 
социалните услуги за намиране на задълбочени и конкретни отговори по всички 
актуални въпроси, НАСО изпрати обобщените въпроси поставени в залата по 
време на Националната среща и публикува изпратените отговори, изготвени от 
експертните екипи на Министерството на труда и социалната политика и Агенция 
за качество на социалните услуги на своя сайт: 

Source: https://naso.bg/vprosi-i-otgovori-ot-natsionalna-srescha-na-sotsialnite-uslugi-
2021 

Членове на НАСО отвориха врати на нов Комплекс за ранно детско развитие 

В София отвори врати Комплекс за ранно детско развитие, създаден от членовете 
на НАСО – фондация „За нашите Деца“. В официалната церемония за откриването 
му участваха над  150 деца, родители, партньори и дарители. Комплексът се 
намира на територията на закрития Дом за медико-социални грижи за деца „Света 
София“. Той ще предоставя различни форми на подкрепа на децата в ранна възраст 
и техните семейства, на децата с увреждания и тези в риск от изоставяне, както и 
на осиновители, приемни родители и специалисти в социалната сфера.  

Спортни отличия за членове на НАСО 

Състезатели от спортен клуб за интеграция „ЯМБОЛ 21” отново се завърнаха като 
победители след Държавно първенство по лека атлетика в София. В спортните 
дисциплини от ямболския тим, който е член на НАСО,  взеха участие Надка 
Александрова, Ана Петрова, Петър Петров и Кръстьо Атанасов. В състезанието се 
класираха Надка Александрова – хвърляне на копие 1 място със златен медал, 
мятане на диск със сребърен медал, Ана Петрова – хвърляне на копие застана на 3 
място, Петър Петров – мятане на диск мъже се завърна със златен медал и тласкане 
на гюлле със сребърен медал като само 1 см го дели от 1 място. Поредните отличия 
са заслуга на добрата треньорка Невена Ковачева, която е всеотдайна към 
желаещите да спортуват. Състезателите от спортните клубове „ЯМБОЛ 21” и 
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„ЯМБОЛ-99” са със сензорни и с увреждания на опорно-двигателния апарат, но 
всички са водени от девиза „Да победим себе си”. 

Заседание на експертния съвет на НАСО 

На 13 юли Експертният съвет на НАСО проведе онлайн среща, на която се обсъдиха 
въпросите, поставени на състоялите се през месец юни Националния форум 
„Социални услуги, социално предпримачество и заетост“ и Национална среща на 
социалните услуги. Експертите разгледаха възникналите предложения, въпроси и 
дискусии по време на събитията, както и поставени теми, по които ще се работи 
през останалите 6 месеца от годината, в т.ч. темата за статута на хората, работещи 
в социалната сфера, предизвикателствата за социалните услуги, пред които са 
поставени в условията на новата нормативна база към момента, източниците на 
финансиране и др. 

НАСО взе участие в първото издание на Фестивал на социалното 
предприемачество, който се проведе в периода 15 – 18 юли. Събитието събра на 
едно място социални предприятия от цялата страна, като целта е да се даде по-
голяма гласност на каузите на социалните предприятия, да се популяризира 
тяхната дейност и да се насърчи изработката и предлагането на продукти с 
добавена стойност. Организатори на инициативата са дългогодишните партньори 
на НАСО Български център за нестопанско право и платформата за продукти с кауза 
– „Дар Пазар“. В рамките на фестивалните дни посетителите имаха възможност да 
се включат в разнообразни дейности и инициативи, посветени на осигуряването 
на трудова заетост на хора от уязвими групи. 

Среща на ръководителите на социални услуги в Търговище 

На 15 юли в Обучителния център на НАСО в гр. Търговище се проведе среща между 
ръководителите на социални услуги от Община Търговище, представители на 
Дирекция социално подпомагане -Търговище и зам. кмета в направление 
„Хуманитарни дейности“ г-жа Рая Матева. По време на срещата всеки участник 
имаше възможност да споделя мнения и да задава въпроси във връзка с казусите, 
които възникват в ежедневната работа с документи и потребители в социалните 
услуги. Въпросите и казусите, които бяха дискутирани по време на срещата, 
бяха  свързани със съдържанието на комплекта от документи, които се изпращат 
от Дирекция социално подпомагане до социалната услуга при насочване на нов 
потребител, ситуацията, при която е представена предварителна оценка в 
социална услуга от кандидат-потребител, направена е оценка и план от 
специалистите в СУ, лицето отказва ползване на социалната услуга и не заявява 
желание да ползва друга, начинът на продължаване на изтекъл договор за 
предоставяне на социална услуга на потребител и др. 

Член на НАСО  „ХобиСклуб” отбеляза 21 години от създаването си 
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На 27 юни неправителствената организация за хора с увреждания „ХобиСклуб” 
отбеляза 21 години от създаването си. На доброволен принцип тя обединява 
незрящи, слабовиждащи и хора с други увреждания. Създадена и регистрирана 
през 2000г.,   днес в нея членуват 107 човека със сензорни и физически дефицити, 
които поддържат и обогатяват различни интереси и любими занимания. 

Старт на подкаста „Социалът говори“ 

Фондация „Конкордия“, която спечели голямата награда на НАСО в категория 
„Неправителствени организации“ и активен член на НАСО,  даде старт на подкаста 
„Социалът говори“. Финансиран е от Столична програма „Социални иновации“, 
като основната му цел е, чрез дискусия да дава решения на проблеми в социалния 
сектор в страната. Темата на първото издание бе „Извън системата – живот без 
самоличност“ с водещ Зорница Симеонова, комуникационен експерт във 
Фондация „Конкордия България“, а като гости- коментатори се включиха Григор 
Стоянов, ръководител на Център за временно настаняване във фондацията и 
Трендафил Меретев, Фонд ИГА. Сред темите, които бяха дебатирани в първото 
издание на „Социалът говори“, са качеството на живот на хората от уязвими групи. 

В рамките на третото тримесечие от годината НАСО участва в заседания на 
национални съвети, експертни работни групи, срещи и др. на национално ниво, 
сред които: 

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

Представители на НАСО участваха в онлайн заседание на работната група за 
разработване на поднормативна уредба по Закона за социалните услуги, което се 
проведе на 27 август. Участниците в заседанието обсъдиха предварително 
подготвените становища по работното предложение на МТСП, АКСУ, ДАЗД и АСП 
за минимален и максимален брой на лицата, ползващи социални услуги, по видове 
социални услуги.  

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. 

НАСО - член на Икономическия и социален съвет 

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“. 

Участие на НАСО в заседание на МРГ по социална икономика 
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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. 

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. 

Участия в заседания на Национален съвет за хората с увреждания  

НАСО взе участие в заседание на Националния съвет за хората с увреждания, което 
се проведе на 25 август. По време на срещата са обсъдени 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 са разгледани основните аспекти от доклад 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. 

…… 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в заседание на Националния 
съвет за хората с увреждания (НСХУ), което се проведе на 5 юли. Бяха разгледани 
следните документи: 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.; 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; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма 
лична помощ, издадена от министъра на труда и социалната политика. 

….. 

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. 

Участия в заседания  като членове на КН на ОП РЧР 

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 ЮЛИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

И през отчетния период НАСО се включваше в заседанията  на КН на ОП РЧР с 
различни теми и акценти - 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. 

Като член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност  

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. 

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ 

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. 

 

Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие 
на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 г. 

На 14 юли НАСО участва в заседание на Тематична работна група за разработване 
на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за 
програмния период 2021 – 2027 г. Заседанието бе открито и ръководено от г-н 
Георги Събев – заместник министър на земеделието, храните и горите.  

В дневния ред на срещата се обсъдиха 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. 

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

 

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

През третото тримесечие на 2021 г. Национален алианс за социална 
отговорност реализира дейности в посока осигуряване на 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.  

Информационната дейност на Алианса се реализира чрез седмичния бюлетин, 
публикуване на актуална информация в сайтовете Nasoki.bg и Naso.bg, както и 
провеждане на 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.  

Важен ангажимент на НАСО продължава да е подкрепата за своите членове, 
като основният фокус продължава да е работата в условията на Закона за 
социалните услуги и ППЗСУ.  

Популяризирането на добри практики и иновативни модели за работа в 
социалната сфера в новите условия, навременното информиране на своите 
партньори и обществеността за нормативни промени, нови актове и важни 
събития, осигуряването на все по-широка трибуна за дискутиране на 
проблеми, идеи и позиции между всички заинтересовани страни са сред 
основните цели на информационните дейности на Алианса.  

За да отговори максимално ефективно на потребностите на социалните услуги 
в страната, НАСО продължава да поддържа Фейсбук страницата си и Фейсбук 
групата Ръководители социални услуги НАСО, като осигурява възможности за 
взаимопомощ и подкрепа, за споделяне на информация и обмяна на опит, за 
дискусии и пр. Като част от информационните дейности на организацията са 
профилите в платформите LinkedIn и Youtube, благодарение на които всички 
заинтересовани страни в сектора получават актуална информация, обменят 
добри практики и биват информирани за най-важните събития в сферата на 
социалната политика. 

Издаването и разпространението на седмичен електронен бюлетин през 
последните десет години се наложи като информационен инструмент за 
връзка между европейски партньори, национални институции, местни власти, 
екипи и потребители на социалните услуги. Благодарение на седмичния 
бюлетин се популяризират значими теми, добри практики, интервюта, 
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експертни анализи и водещи събития в социалната сфера. В него  включваме 
актуална и важна информация за членовете и партньорите на Алианса, като се 
стремим да включваме в съдържанието му нови рубрики. С цел да информира 
своевременно своите членове, НАСО всяка седмица достига до всички 
заинтересовани посредством включената в бюлетина информация. По време 
на третото тримесечие бяха издадени и разпространени 13 броя на бюлетина 
сред мрежата от членове и партньори на Алианса.  

Седмичният бюлетин на НАСО се изпраща до над 1000 електронни адреса, 
сред които Европейската комисия, мрежата на EASPD, неправителствени 
организации, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за 
социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция по 
заетостта, Агенция за качество на социалните услуги, общини, екипи и 
потребители на социални услуги. В съдържанието на бюлетина са включени 
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 новини, съобщения, информационни материали, обяви, покани, 
статии и пр. 
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Порталът за социални политики и услуги Nasoki.bg  включва актуални новини, полезна 
информация и добри практики в социалната сфера. През отчетния период са 
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публикувани 153 информационни материали по теми, свързани със социалните 
политики и услуги, корпоративната социална отговорност и социалното 
предприемачество. Сайтът предлага полезна информация в рубриките: „Актуално“, 
„Добри практики“, „Социални политики“, „Корпоративна социална отговорност“, 
„Интервюта“, „Коментари и анализи“ и др. 

 

 

 

 

Сайтът на НАСО Naso.bg се поддържа ежедневно и предлага актуална 
информация за текущите дейности на Алианса, включващ хиляди структури в 
цялата страна. Предоставя се информация 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 отчетния период са публикувани над 75 новини, 
съобщения за предстоящия събития и друга значима информация.  
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В страниците на НАСО в социалните мрежи бяха отразени значими събития, 
интересна и полезна информация. През годините те се превърнаха в място за 
информация, комуникация и координация на специалисти от социалните 
услуги, потребители и други.  

През третото тримесечие на 2021 г. НАСО продължи 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 отчетния период НАСО проведе обучения и тренинги 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. 

Обучителен семинар за ръководители на социални услуги и специалисти 

Национален алианс за социална отговорност проведе Обучителен семинар за 
ръководители на социални услуги и специалисти, работещи в центровете за 
предоставяне на социални услуги за деца. Обучението „Лидерство и управление 
на социални услуги“ се състоя  на 30 септември в град Кърджали с обучител г-жа 
Недка Петрова, която в експерт на НАСО и представител на Алианса в град Пловдив 
и директор на КСУДС – Пловдив. 

В обучителния семинар участваха представителят на НАСО за град Кърджали г-жа 
Нермин Мехмед, над 15 социални услуги от общината, общински служители и 
специалисти от социалната сфера. Сред разгледаните теми бяха методите за 
управлението в организация, ръководенето на финансови и материални ресурси, 
човешки ресурси/подбор, обучение, оценяване и развитие/, подкрепа за екипа по 
време на пандемия, вътрешен и външен контрол /360 градусова обратна връзка/ 
и др. 

Обучението завърши със заключителна дискусия по въпросите за управление на 
качеството на социалната услуга, правата на детето и практически задачи, 
насочени към придобиване на умения за създаване на мотивация на работния 
екип. 

Тренинг-обучение на тема „Емоционална интелигентност” 
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На 30 септември Национален алианс за социална отговорност проведе тренинг-
обучение на тема „Емоционална интелигентност” с лектор Живка Айрянова. На 
участниците в онлайн обучението се представиха видовете рационална, 
емоционална и духовна интелигентност, програма за развитие на емоциите при 
работа с деца и методи за оценка емоционалното състояние. Психологът Живка 
Айрянова, която има дългогодишен практически и академичен опит в областта, 
разгледа темата за емоционалната интелигентност и отражението й върху личния 
и професионалния живот на служителите в социалните услуги, като представи 
практически насоки за справяне с казуси, отнасящи се до деца, които са преживели 
лични загуби. 

Обучение на тема: „Справяне в кризисни ситуации. Оказване на първа 
долекарска помощ при нарушени състояния на потребителите на СУ или член 
на екипа.“ 

На 28 септември НАСО проведе обучение на тема: „Справяне в кризисни ситуации. 
Оказване на първа долекарска помощ при нарушени състояния на потребителите 
на СУ или член на екипа.“ Обучителят г-жа Валентина Гешева, която е представител 
на НАСО за област Пазарджик и експерт към Фонд за превенция на престъпността 
– ИГА, разгледа актуални теми и проблеми, свързани с навременната и адекватна 
реакция на служителите в социалните услуги при оказване на първа долекарска 
помощ. Експертът Валентина Гешева запозна участниците с някои състояния и 
заболявания, които могат да доведат до сериозни нарушения на дишането и 
сърдечната дейност. По време на онлайн обучението се разгледаха някои от 
признаците на исхемичните заболявания, вътрешните и външните кръвоизливи, 
хипогликемия, открити и закрити травми и т.н. Като част от дискусията експертът 
Валентна Гешева сподели свои казуси от професионалния си опит и даде 
напътствия и препоръки за осигуряване на безопасността при работа с хора с 
различни видове психични заболявания и склонност към криминални прояви. 

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

На 24.09.2021г. в Обучителния център на НАСО в гр. Търговище се проведе тренинг 
обучение на тема „Планиране и управление на времето. Поставяне на цели и 
мотивация за успех“ с обучител психологът Живка Айрянова. Участници в тренинга 
бяха ръководители и служители на социални услуги от Община Търговище. По 
време на обучението се обсъдиха различни методи за управление на времето, 
ефективни техники за по- добро управление и планиране на времето, стъпките на 
успеха и др. Обучаемите имаха възможност да дискутират свободно, да се 
включват в ролеви игри и да се учат, чрез преживяване и споделяне, в резултат на 
което всички бяха удовлетворени и заредени за включване в други подобни 
тренинг-обучения. 

Групова супервизия за служители от социални услуги в Търговище и Варна 
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На 20-ти и 19-ти юли се проведоха обучения на екипите на социални услуги в 
Комплекс за социално развитие в град Търговище и в Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция“ за възрастни с увреждания към Агенция за социално 
развитие „Вижън“ в град Варна. Консултант-координаторът на Експертния съвет на 
НАСО г-жа Атанаска Бонева проведе групова супервизия на служителите. По време 
на супервизиите бяха обсъдени различни случаи, казуси, нормативна уредба и 
трудности, които специалистите срещат в своята пряка работа с потребителите и 
работата с документи. Поставените теми за обсъждане бяха: настоящите промени 
във връзка с нормативната уредба по отношение на работна документация, работа 
с родители, групи и групов процес, междуинституционално сътрудничество и 
работа в мултидисциплинарен екип. 

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

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

Представител на НАСО участва в работни срещи по проект D-CARE, които се състояха на 
20-и и 24-и септември. По време на онлайн дискусиите са обсъдени темите за 
създаването на платформа, в помощ на целевите групи по проекта, обучителни програми, 
които се реализират от участниците, както и реализирането на транснационални 
семинари. 

Проектът D-CARE е насочен към създаването, валидирането и внедряването на услуги за 
интелигентни грижи, които ще укрепят и интегрират регионалните системи за социални и 
здравни грижи, с цел подобряване на компетентностите и генериране на иновативни 
социални и здравни модели. Работата на Алианса с публичните власти ще бъде решаваща 
за насърчаването на нови приоритети в националните планове, ориентирани към 
подобряването на социалните услуги. 

…….. 

НАСО участва в работна среща по проекта D-CARE, която се състоя на 17 септември. По 
време на онлайн дискусията участниците в проекта обсъдиха темите за изработването на 
модели за интелигентни грижи и провеждането на национални семинари, които са част 
от предвидените по проекта дейности по Втори работен план. 

…… 

Представител на НАСО участва в работни срещи по проекта D-CARE, които се състояха на 
7-ми и 10-ти септември. По време на онлайн дискусиите участниците в проекта обсъдиха 
теми, свързани с работата по изработване на иновативни учебни среди и методологията 
за тестването им. 

…… 

Работна среща по проекта D-CARE, която се състоя на 30 август. По време на онлайн 
дискусията участниците в проекта обсъдиха темите за изработването на модели за 
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интелигентни грижи и провеждането на национални семинари, които са част от 
предвидените по проекта дейности по Втори работен план.  

….. 

На 3 август се проведе работна среща между партньори по проекта D- CARE, в която взеха 
участие представители на НАСО. По време на онлайн дикусията бяха обсъдени отделни 
етапи по проекта, сред които са разработването на обучителните програми, тестване на 
обучителни модули, оценка на резултатите и др.   

….. 

Представители на НАСО взеха участие в работни срещи по проекта D-CARE, които се 
проведоха на 5-ти и 9-ти юли. Партньорите в проекта обсъдиха отчета на дейнстите по 
Втори работен план. Дискутирани бяха и други предстоящи дейности по проекта - 
оперативна метедология, изготвяне на Меморандум и др.  

Събития и дейности на EASPD от България 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с уврждания (EASPD) направи 
проучване за намиране на модели и иновативни практики при взимането на решения в 
интерес на хората от уязвими групи. Проучването бе насочено към професионалисти и 
експерти, които работят в услуги за хора с увреждания. Неговата цел е да анализира 
напредъка, постигнат при прилагането на подкрепено вземане на решения и да 
идентифицира модели на иновативни практики, фокусирани върху вземането на 
подкрепени решения в социалните услуги. 

Доставчиците на услуги играят важна роля в овластяването на хората с увреждания и 
тяхната подкрепа, чрез прилагане на подкрепено вземане на решения. Подкрепените 
алтернативи за вземане на решения допълнително подобряват ползването на член 12 от 
КПИ на ООН и доставчиците на услуги ще подкрепят своите бенефициенти да вземат 
собствени решения и да имат контрол върху живота си, като им предоставят правилните 
инструменти и подкрепа, отбелязват от EASPD.  Всеки, попълнил анкетата, ще допринесе 
за подобряване на услугите за хора с увреждания, насърчавайки тяхната самостоятелност 
и човешки права. 

…… 

EASPD с конференция за необходимостта от технологични решения в социалните услуги 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD ) 
организира конференция на тема „Бъдещето е сега: Технологиите, ориентирани към 
социалните услуги и хората с увреждания“. Темите, които се засегнаха от участниците в 
откритата дискусия, са свързани с използването на технологии и създаването на нови 
възможности за подобряването на качеството на живот на всички обществени групи, 
както и предизвикателства пред хората с увреждания и социалните услуги, които ги 
подкрепят. Акцент е ролята на пандемията с COVID-19,  която в последната една година 
значително е засилила нуждата от ускоряване на прехода към дигитална трансформация 
на социалните услуги във всички европейски страни. 

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 
    

19 

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

Събития и дейности по проект B-WISE 

Обучение по проекта 

На 16 септември НАСО се включи в онлайн обучителна сесия, организирана от Euricse за 
партньорите, участващи в проект B-WISE. Обучението запозна участниците с избраната 
методология за събиране на емпирични данни за състоянието на социалните 
предприятия за трудова интеграция. На база на разработените три въпросника, 
партньорите ще достигнат до всяко ниво в социалните предприятия – мениджърите, 
менторите и хората в неравностойно положение. Целта е да се определят пропуските в 
умения, като въпросниците обхващат широк спектър от области – от базови и цифрови 
умения, 12-те ключови компетентности, до умения на 21 век, технологии на бъдещето 
(сред тях добавена и виртуална реалност, екзоскелети и социални роботи). Предстои 
проучванията да се проведат през месеците октомври и ноември сред 13 държави-
партньори, вкл. България. 

Виртуална кафе пауза за партньори по проект B-WISE 

Заедно с други партньори по проекта B-WISE представители на НАСО участваха в онлайн 
среща – Виртуалната кафе-пауза, която се проведе на 6 юли. Катo нови попълнения в 
екипа на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) 
се представиха Омор Ахмед и Джулиа Бергамоско. Участниците в срещата се обединиха 
около идеята Виртуалната кафе-пауза да се превърне във „Виртуален кафе магазин“, 
който да се казва „B-WISE партньори“. Срещата завърши с обобщение на отминалите 
дейности по проекта и планиране на бъдеща присъствена среща, за която се очакват 
предложения за конкретни дати през есента. 

 

II. РЕЗУЛТАТИ 

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

През отчетния период НАСО продължи да работи 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.  

Също така и поредицата проведени обучения по различни теми, насочени към 
професионалните ангажименти и отговорности на ръководители, екипи и доставчици на 
социални услуги. 

НАСО 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. 
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 
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доставчици на социални услуги, работодатели, общини, хора с увреждания и други 
социално ангажирани субекти. 

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 и участието в международни и европейски проекти и 
събития, НАСО надгражда възможностите си за подкрепа на своите членове и за хората с 
увреждания.  

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. 

 

III. ИНДИКАТОР ЗА ЕФЕКТИВНОСТ 

Степен на постигане:  

Ефективността на реализираните дейности се съдържа в получените резултати, спрямо 
планираните показатели в повечето от дейностите, съдържащи се в работата на 
организацията. Завишени са ефективността според резултатите в областта на социалните 
услуги, дейности в подкрепа на хора с увреждания, информационните дейности, 
реализираните срещи за подкрепа и др. Организацията постигна нормално реализиране 
на необходимите резултати като  обработена и представена информация за чужд опит от 
Европа, но работата в тази посока продължава и в следващите месеци. Завишени са 
показателите за срещи за подкрепа на работодатели и общини, реализирани събития, 
обучения и др., вследствие възможността за повече срещи на живо.  

 

08 октомври 2021 г. 

 

Изготвили: /п/ 

Наталия Христова, 

Мениджър „Специализирани дейности и национални партньорства“ 

 

 

Пламена Господинова, /п/ 

Мениджър „Финансови и административни дейности“ 
главен счетоводител 
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Утвърдил,/п/ 

Георги Георгиев, 

Председател 
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