




          Приложение 2 

  

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

 

НА НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНСТ 

за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. 

  

Извършени нестопански дейности:     

През първото тримесечие на 2021 година НАСО продължи активната си работа в 

установения режим и стил от изминалата година, 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 продължават да се 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. 

Основни средства за работа бяха срещите и онлайн събитията. Очакванията и 

интересът към работата на НАСО непрекъснато растат, откъдето произтича 

разширената активност и резултатност в работата.  

Нов момент за периода 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. 

 

I.ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, СОЦИАЛНО 

ОТГОВОРНА ЗАЕТОСТ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

И през първото 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. 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, 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. Главна задача на екипа на ЦСРИ Видин е била да опази психичното и 

физическото здраве на потребителите и техните семейства.  

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 бе „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 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.  

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 национално и европейско 

партньорство с доставчици и екипи на социални услуги в България.  

Издадена книга за Хобис клуб и Иван Тодоров 

През периода НАСО участва в редактирането и издаването на нова книга „Видяно със 

сърцето“ – издание за работата на „Хобис клуб“ и председателя на сдружението Иван 

Тодоров. „Хобис клуб“ е организация на хората с увреждания от град Добрич, активно 

работеща в подкрепа на хората с увреждания от града, чрез култура и други социални 

дейности, с много добри резултати в областта на социалното приобщаване. 

Организацията е първото представителство на НАСО за Добрич. Иван Тодоров е 

създател на организацията  и нейн председател, изключително активно работещ 

отдадено по темата за подкрепа на хората с увреждания,  един от най-активните 

специалисти на НАСО, развиващ полезно партньорство с всички заинтересовани 

институции и организации, активно участващ в дейностите и събитията на НАСО. 

Полезността на работата му е оценявана и награждавана многократно, носител е на 

престижните награди на НАСО, община Добрич 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”. 

 

Участие в инициативата „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. 

 

Среща за споделяне на добри практики 

На 26 март представители на НАСО участваха в среща, чиято цел беше да запознаят 

родителите на деца с увреждания с възможностите за постъпване на деца в детска 

градина и училище, и специалната подкрепа, която те могат да получат от различните 

институции. Управителят на Комплекс за социално развитие Варна представи опита на 

Вижън в подкрепата на деца с увреждания и в частност услугата "социален асистент на 

дете със СОП". Услугата е уникална по рода си и се реализира единствено в гр.Варна 

благодарение на социалната програма на Община Варна. 

Срещата играе и съществена роля за изграждане и подобряване на междусекторното 

сътрудничество и поставя редом един до друг всички участници в процеса на 

приобщаващото образование. Представители на различни общински и държавни 

институции споделиха какви са условията и вида на подкрепата, които могат да 

предоставят на децата. Проведе се дискусия с родители, чиито деца са вече в училище и 

бяха поставени въпроси свързани с трудностите в процеса на включващото 

образование. 

 

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.  

Секретариатът на НАСО обсъди работата на организацията за 2021 г. 

Секретариатът на НАСО проведе работна среща на 18 - 19 февруари в офиса на 

Алианса във Варна. На нея бяха взети решения, свързани с бъдещи дейности, които са 

част от годишната и стратегическата програма на организацията. Обсъдени бяха новите 

цели, задачи, специализирани дейности и партньорства за 2021 г. Нови инициативи и 

идеи бяха приети по темата за информационните дейности, медиите и др. Част от 

дискусията бяха партньорствата на НАСО с държавните власти, общините и НПО. 

Визията за развитие на организацията включва по-активно и задълбочено участие в 

развитието на социалните услуги и заетостта в България, активно партньорство с 

работодатели и организации, работещи в областта на образование, изкуство и култура, 

разширяване подкрепата за хората с увреждания, чрез социални услуги и заетост, 

задълбочаване на националните и международните партньорства, по-интегриран 

подход в работата с медиите, провеждане на повече работни срещи, обучения, 

семинари и др. 



 

Среща с експерти от Община Търговище 

В Комплекса за социално развитие в Търговище през февруари НАСО проведе среща с 

експерти „Социални дейности“ от общинските администрации на територията на 

общината. Събитието беше уважено и от зам.-кмета в направление „Хуманитарни 

дейности“ в Община Търговище – г-жа Рая Матева. Присъстващите на срещата взеха 

активно участие, обмениха опит и обсъдиха работещи и полезни решения по 

определени проблеми и казуси, свързани със социалната политика, касаещи всяка 

община.  

Водените дискусии бяха свързани с обсъждане на Методическите насоки на Агенцията 

за социално подпомагане (АСП) от 05.02.2021г. за уеднаквяване на практиката и 

координацията при прилагане на Закона за социалните услуги и Правилника за 

прилагането му, както и работата по реализиране на механизма Лична помощ. В 

резултат на обсъждането, участниците формулираха въпроси, които ще бъдат 

поставени за отговор на специалисти и експерти на АСП, по време на предстоящата 

Национална среща - приемна, която е организирана от НАСО и ще се проведе на 

26.02.2021г. 

Участниците обсъдиха също и актуалната ситуация, свързана с развитието на 

социалните услуги по общини. По време на дискусиите, представителите на общините 

предложиха този формат да се организира регулярно и споделиха, че има необходимост 

от това. 

Среща на ръководителите на социални услуги от област Търговище 

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. 

Срещата беше повод за поддържане на създадената от НАСО среда за работа в 

партньорство и сътрудничество, за споделяне на опит и практики за работа при 

условията наложени от пандемията и правилника. Участниците обсъдиха и актуалната 

ситуация свързана с развитието на социалните услуги в Област Търговище. 

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.  

В рамките на първото тримесечие от годината 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. 

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 включване 2020. 

Първата среща на групата се проведе на  29 януари. На срещата в която 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.  

 

Участия в Национален съвет за хората с увреждания 

През отчетния период се проведоха и 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.  

 

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 и взеха участие представители на 

Агенцията за хората с увреждания (АХУ), Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) и Конфедерацията на независимите синдикати в България 

(КНСБ). 

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. 

 

Тематичната работна група за разработване на стратегически план за развитие на 

земеделието и селските райони.  

НАСО взе участие в две 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. 



 

Информационна дейност: 

И през първото тримесечие на 2021 г. 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 продължава да е подкрепата за своите 

членове, като основният фокус продължава да е 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 Ръководители социални 

услуги НАСО, като осигурява пространство за взаимопомощ и подкрепа, за споделяне 

на информация и обмяна на опит, за дискусии и пр. 

За десета поредна година 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 и водещи събития в социалната сфера. В него се 

включва 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, чрез бюлетина информация. За отчетния период бяха издадени 

и разпространени 13 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.  



 

 

 

 

В портала НАСОКИ https://nasoki.bg се включват актуалните новини, полезна 

информация и добри практики в социалната сфера. За отчетния период в 

информационния портал са публикувани 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 отчетния период са публикувани над 70 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.  

През това тримесечие 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. 

https://naso.bg/


 

 

 

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ КАПАЦИТЕТА НА ЧЛЕНОВЕ И 

ПАРТНЬОРИ 

 

През отчетния период НАСО проведе множество 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. 

Обучение "Базисни умения за психологическо консултиране - обучение на 

кандидат – осиновители" 

НАСО проведе обучение на тема "Базисни умения за психологическо консултиране: 

обучение на кандидат – осиновители" на 26-ти март, онлайн. Срещата бе предназначена 

за психолози, социални педагози, социални работници, работещи в кризисни центрове 

и центрове за обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от 

помагащите професии с натрупан практически опит. 

Дискусията се води от психолога Живка Айрянова, която представи иновативни и 

успешни методи, както в работата с децата, така и в медиацията между техните 

биологични родители и осиновители. 

Акцент в онлайн срещата бе разглеждането на спецификите на програмата за обучение 

за кандидат осиновители, създаването на въпросник за осиновители, методи за работа с 

родители, готови да осиновят дете и др. Социални работници и психолози от различни 

социални услуги в страната споделиха своя професионален опит и дадоха примери от 

работния си опит. 

Обучение на тема "Подкрепа на родители в раздяла“ 

На 25 март НАСО проведе обучение на тема "Подкрепа на родители в раздяла“ с 

обучител г-жа Антоанета Янкабакова, консултант с богата практика в сферата 

организационно развитие, включително развитие на социални и иновативни услуги за 

различни целеви групи. 

Водещи в обучението бяха темите за ролята на специалистите в ситуация на раздяла в 

семейството, насърчаване на щадящи детската психика решения в ситуация на развод, 

възможности за подкрепа на децата и родителите, най-чести предизвикателства, пред 

които са изправени социалните работници и др.  

В обучението се включиха ръководители на социални услуги, социални педагози, 

социални работници, работещи в ЦСРИ, общностни центрове и центрове за обществена 



подкрепа от цялата страна, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите 

професии. 

Обучение "Комплексна рехабилитация за лица с физически увреждания“ 

На 24 март се проведе обучение на тема "Комплексна рехабилитация за лица с 

физически увреждания“. Събитието бе предназначено за психолози, социални педагози, 

социални работници, работещи в кризисни центрове и центрове за обществена 

подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии с натрупан 

практически опит. 

Дискусията се води от психолога Анелия Милошова - експерт на НАСО. Основни 

акценти в обучението бяха спецификата на комплексната рехабилитация на деца, 

добрите практики в областта, методи на консултиране и др. 

Обучения за членовете на НАСО на тема „Прилагане на новата нормативна 

уредба в социалните услуги. Водене на документацията в предоставяните 

социални услуги“  

НАСО проведе три обучения онлайн - на 23 февруари, 12 и 19-ти март, предназначени 

за всички ръководители и доставчици на социални услуги. Дискусията бе водена от 

експерта в Дирекция "Хуманитарни дейности" към Община Кърджали, регионален 

представител на НАСО в областта Нермин Мехмед, която има дългогодишен 

професионален опит в областта на социалното подпомагане, социалната интеграция на 

хората с увреждания и осигуряването на заетост за безработни лица. В дискусията взеха 

участие над 100 ръководители и специалисти в сферата на социални услуги на 

територията на цялата страна, две от обученията бяха организирани специално за 

партньори на НАСО от общините Добрич и Кюстендил. 

Обучение на тема „Психологическо консултиране в посока подготовка на дете за 

осиновяване“ 

НАСО проведе обучение на тема „Психологическо консултиране в посока подготовка 

на дете за осиновяване“ на 26-ти февруари в платформата Zoom. Срещата бе 

предназначена за психолози, социални педагози, социални работници, работещи в 

кризисни центрове и центрове за обществена подкрепа, както и за по-широк кръг 

специалисти от помагащите професии с натрупан практически опит. 

Дискусията се води от психолога Живка Айрянова - експерт на НАСО. Основни 

акценти в обучението бяха спецификата на социалното и психологическо консултиране 

на деца, на които им предстои осиновяване, методи на консултиране, примерна 

програма за подготовка на дете за осиновяване и др. 

 

Обучение “Превенция на насилието в социалните услуги. Упражняване на 

насилие от страна на персонала към потребителите на социални услуги. Методи за 

справяне“ 

На 5-ти февруари НАСО организира и проведе за своите членове поредното онлайн 

обучение на тема “Превенция на насилието в социалните услуги. Упражняване на 

насилие от страна на персонала към потребителите на социални услуги. Методи за 

справяне“, което бе предназначено за всички социални услуги, включително и тези, 

които се предоставят в дома на потребителя. 

Водещ на обучението бе експертът г-жа Валентина Гешева, която е регионален 

представител на НАСО за Пазарджик и експерт към Фонд за превенция на 

престъпността - ИГА. По време на семинара бяха обсъдени причините за агресивно 

поведение към потребителите, като се акцентира върху външните и вътрешни фактори, 

провокиращи вербална и невербална агресия. Особено внимание бъде отделено на 



професионалния стрес и синдрома на професионалното прегаряне и по специално 

връзката между тях и проявите на агресия спрямо потребителите на социални услуги. 

В обучението бе включена и темата, касаеща недопускане за подобни прояви, както и 

методи за справяне с тях съобразно казуса. В обучението се включиха представители на 

различни социални услуги от мрежата на НАСО в цялата страна и то премина при 

засилен интерес.  

 

Обучение "Подкрепа за потребители на социални услуги в условията на социално 

дистанциране (Covid – 19)” 

На 19 февруари 2021 г. онлайн се проведе поредното обучение по полезна за 

настоящите условия тема: "Подкрепа за потребители на социални услуги в условията на 

социално дистанциране (Covid – 19)” с обучител Антоанета Янкабакова. 

Част от темите, които се разгледаха бяха: Каква е динамиката на потребностите на 

потребителите? Какви умения са ни необходими в новите условия? Как по- ефективно 

да планираме подкрепата си за потребителите? Как да сме по-ефективни в работата с 

потребителите в настоящите условия? (Основни подходи за работа), Как да подкрепим 

специалистите предоставящи услугите? Как да отчетем и документираме работата с 

потребителите в настоящите условия?  

Обучението беше предназначено за ръководители на социални услуги, социални 

педагози, социални работници, работещи в кризисни центрове и центрове за 

обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии. 

Обучение на тема "Базисни умения за психологическо консултиране. Провеждане 

на интервю и оценка на случай. Техники за работа" 

Обучението което се проведе на 28-ми януари бе предназначено за психолози, 

социални педагози и социални работници, работещи в кризисни центрове и центрове за 

обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии 

с натрупан практически опит. Темите, които се разгледаха бяха: Какво е 

психологическо консултиране? Кои са основните умения и техники на консултирането? 

Каква е ролята на отношенията между психолога и клиента в процеса на консултиране? 

Каква е ролята на първоначалното интервю и други. 

НАСО продължава работа по няколко международни проекта, както и реализира 

успешно международно партньорство и през първите три месеца от 2021 година, както 

следва: 

Работни срещи по проекта B-WISE 

Съгласно ангажиментите по изпълнение на дейностите по проект B_WISE, 

представители на НАСО участват почти ежеседмично в работни срещи по проекта. По 

време на онлайн дискусиите „Комитет по комуникация и разпространение на 

резултатите“ обсъжда 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. 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. 

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

НАСО участва 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 за отчетите на първия период от проекта, дейностите по 

първия работен пакет и др. организационни въпроси. 

На 28-ми януари 2021 г. 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. 

 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. 

През първия ден 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“. В края на деня 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. 

През втория ден социалните асистенти се само обучаваха чрез платформата, която е със 

свободен достъп. 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 

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 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. 

Policy Café е начинът, по който EASPD информира своите членове за текущото 

развитие на конкретни политики на ЕС и събира обратна връзка от тях, използвана от 

политическия екип на EASPD, когато отговаря на инициативи на ЕС по тези теми. В 

следващото издание на Policy Cafe ще бъдат разгледани две нови инициативи на 

европейско ниво. 

  

 

 

Постигнати резултати: 

От реализираните дейности през първото тримесечие на 2021 г. могат да се обобщят 

следните изводи: 

И през 2021 година НАСО продължи да работи в повечето случаи онлайн с широка 



мрежа от партньори за политиките за хората с увреждания в България. Реализира 

дейности за развитие на социалните услуги, в т.ч. на общините като основен доставчик, 

както и подкрепа за екипите на социалните услуги. Последователен и постоянен е 

Алиансът и в реализацията на дейности за подкрепа на заетостта, чрез формиране на 

политики за заетост и подкрепа на работодателите в България.  

Най-важен резултат от изминалия период са реализираните Национална среща по повод 

Световния ден на социалната работа, която се проведе на 16 март, онлайн обученията, 

посветени на работата на социалните услуги, след влизане в сила на Закона за 

социалните услуги и Правилника за прилагането му, с възможност за активна дискусия, 

въпроси и отговори по новата законодателна рамка, и актуални теми за реализацията и 

развитието на социалните услуги. Също така и поредицата проведени онлайн обучения 

по различни теми, насочени към професионалните ангажименти и отговорности на 

ръководители, екипи и доставчици на социални услуги. 

НАСО реализира съществени резултати, като 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. 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 организира и проведе работни срещи и дискусии в различни формати (в т. ч. 

и по телефон и платформи за онлайн срещи /zoom/). Като член на Националния съвет за 

хората с увреждания и чрез дейности в подкрепа на нормативните промени в областта 

на социалните услуги и като част от Икономическия и социален съвет, НАСО 

реализира представителни дейности в интерес на партньорите си и в полза на хората с 

увреждания.  

С ползотворното сътрудничество и участие в международни и европейски проекти и 

събития НАСО надгради 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 

ора с увреждания. 

 

 

 

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. Значително са завишени ефективността според резултатите в областта 

на социалните услуги, дейностите в подкрепа на хора с увреждания, информационните 

дейности, реализираните срещи за подкрепа и др. В друга област въпреки 

ограниченията в режима на работа организацията постига нормално реализиране на 

необходимите резултати като обработена и представена информация за чужд опит от 

Европа, срещи за подкрепа на работодатели и общини, реализирани събития и обучения 












