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ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

НА НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНСТ 

за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 
 

Извършени нестопански дейности:     
И през първото тримесечие на 2022 година НАСО продължава да е активно работещ по темите 
за развитие на заетостта и социалните услуги. Основните цели и приоритети в работата 
продължиха да са подкрепата и развитието 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. Основният показател, че НАСО работи в правилна посока и в полза на своите членове 
е констатираният разширен интерес и търсеният непрекъснат диалог от и със своите партньори. 

НАСО работи активно и в този период направи предложения до всички заинтересовани страни, 
вкл. и до Министъра на труда и социалната политика, за належащи промени за развитие на 
социалните политики в областта на хората с увреждания и по-конкретно за незабавна и пълна 
промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания /Закон за 
насърчаване на заетостта и Закон за хората с увреждания/ и осъществяване на напълно нов 
модел за приобщаваща заетост, чрез финансиране на хората с увреждания и работодателите, 
според броя на работните места и според тежестта на уврежданията на работещите. 

В този период НАСО отново стартира участие като редовен член в Обществения съвет към 
Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в 47-
мото Народно събрание. Областта на компетентност, в която Алиансът ще реализира своето 
участие е „Социална политика и пазар на труда“. 

Алиансът предостави и информация за състоянието на заетостта за хората с увреждания в 
периода 2015-2019 и 2020 година с конкретни важни и значими данни и цифри, аргументиращи 
необходимостта от промяна на нормативната уредба и реда за подкрепа. 

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 Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му, 
работа по поднормативната уредба, чрез участието си в работната група за създаване на 
проекта на Наредбата за качество на социалните услуги, и полезен диалог със структури от 
социалната сфера от цялата страна. Важен акцент за 2022г. годината, е че Алиансът отбелязва 
своята 25 годишнина от началото на работата си по визията за по-добър живот за хората.  

I. Подкрепа на социални услуги, социално отговорната заетост и 
неикономически информационни дейности 

И през първото тримесечие на 2022 година, НАСО активно работи в посока за развитие на 
социалните услуги, заетост за хората с увреждания, корпоративната социална отговорност 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, развитие и 
подпомагане на социалното предприемачество и социална икономика 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 2022 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:  

Среща с Министър Гьоков 

На 19 януари в сградата на Министерство на труда и социалната политика председателят на 
НАСО г-н Георги Георгиев участва в среща с министъра на труда и социалната политика г-н 
Георги Гьоков. В дневния ред на разговора бяха включени актуални теми, свързани с подкрепата 
на хората с увреждания, развитието на социалните услуги в страната, заетостта и др. 

Обсъдено беше очакваното развитие по преструктуриране на Агенцията за хората с увреждания 
и определяне на бъдещите функции на новата структура. Г-н Георгиев представи и връчи 
предложения на НАСО за промени и усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се за 
подкрепата на работодателите и хората с увреждания и за развитие и подобряване на заетостта 
за тези хора. 

В областта на социалните услуги предложенията включват намиране на подходящи решения за 
адекватното увеличение на стандартите за финансиране на социалните услуги, което е свързано 
с рязкото увеличение на цените на електроенергията и горивата, както и намиране на 
подходящи варианти за създаване на по-добри условия за работа и кариерно развитие на 
социалните работници и работещите специалисти в социалните услуги. 

Засегнат бе проблемът с нарастващия отлив на кадри от сектора и възможностите за 
предотвратяването му. В предложенията са включени и въпросите за развитие на социалното 
предприемачество в социалните услуги, реална подкрепа за работата на социалните 
предприятия, както и подобряване на статута и партньорството с национално представителните 
организации. 

Среща с Министъра на здравеопазването 

На 20 януари председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в среща с министъра на 
здравеопазването проф. Арсена Сербезова и част от ръководството на министерството. 
Основните дискутирани теми бяха необходимите реформи и подобряване на работата на ТЕЛК, 
ускорено въвеждане на новия ред за финансиране и осигуряване на помощни технически 
средства за хора с увреждания, както и редица други въпроси, свързани с подобряване на 
подкрепата и живота на тази обществена група. 

В хода на дискусията г-н Георгиев определи проблема в работата на ТЕЛК-овете като водещи и 
най-важни за решаване в политиките за хората с увреждания. Основен акцент бе предложение 
за приемане на промени, които да облекчат хората с увреждания, желаещи да работят и от 
друга стана да улеснят работодателите, които наемат такива хора на работа. 

По време на срещата се реши да се създаде съвместна работна група за работа по 
необходимите промени в работата на ТЕЛК и други въпроси за неотложни и по-спешни казуси, 



изискващи устойчиви решения и промяна на нормативната уредба. 

Среща на НАСО със Съюза на глухите в България 

В София се състоя среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев в и председателя на 
Съюза на глухите в България г-н Николай Нинов. В разговора беше споделен опитът в работата 
на двете организации, като се обсъдиха значими теми, свързани най-вече със заетостта на 
хората с увреждания и съвместната работа на национално представителните организации. 

Констатирани бяха сходни разбирания за посоката и пътя за решение на проблемни въпроси в 
дискутираните области, както и  реалните възможности за партньорство и взаимни дейности 
между НАСО и Съюза на глухите. Председателите на двете организации се договорриха за 
конкретни стъпки за съвместна работа в близко време. 

Дигиталният клуб на НАСО събра ръководители на социални услуги от цялата страна 

Ръководители на социални услуги от цялата страна взеха участие в новата инициатива на НАСО 
Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги, която се проведе на 28 януари с модератор г-
жа Сюзан Алиосманова /експерт на НАСО/. Дигиталният клуб на мениджърите на социални 
услуги събра на едно място в приятелска обстановка ръководители работещи в социалната 
сфера от цялата страна, които обмениха помежду си опит, знания и идеи. Сред основните теми 
на онлайн дискусията бяха практическото прилагане на Закона за социалните услуги, работа с 
документи в социална услуга Дневна грижа, организационни въпроси и др. 

Среща на НАСО с МТСП 

На 17 февруари председателят на НАСО Георги Георгиев проведе среща със зам.-министъра на 
труда и социалната политика Жулиета Върлякова. В срещата участваха ръководители и експерти 
от дирекциите „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социална помощ“, 
„Социално включване“ и „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, работещи в 
областта на подкрепата на хората с увреждания, заетостта и социалната икономика. 

По време на срещата се обсъди предложение на НАСО по някои основни теми, по които 
Алиансът работи в областта на развитието на социалните услуги и заетостта. Г-н Георгиев 
представи конкретните предложения,  които касаят предстоящото преобразуване на Агенцията 
за хората с увреждания /АХУ/ в Държавна агенция за хората с увреждания и необходимостта от 
прехвърляне на досегашните изпълнителни функции на АХУ към други държавни структури. 
Втората водеща тема на предложенията засегна необходимостта на спешни и неотложни 
решения за осигуряване на финансиране на приобщаваща заетост и повече работни места за 
хора с увреждания, както и пълна промяна на досегашния ред на финансиране. 

Като значим резерв в тази посока НАСО предлага доразвиване на настоящите нормативни 
условия за подкрепа на социалните предприятия и осигуряване на реално работеща подкрепа и 
устойчивост за тях. Поставен беше отново въпросът за намиране на подходящ вариант и 
нормативно уреждане на трудовото участие на хората с увреждания при ползване на социални 
услуги и законово реализиране на допълнителни приходи в социалните услуги от извършваните 
трудови дейности. С цел развитие и подобряване на партньорството, бе направено и 
предложение за усъвършенстване на регламентите и статута за работа на национално 
представителните организации на и за хората с увреждания и повишаване на техния принос и 
значимост в работата на Националния съвет за хората с увреждания. 

Второ издание на Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги 

Ръководители на екипи на социални услуги от цялата страна се включиха във второто издание на 
Дигитален клуб на мениджъри на социални услуги, който се проведе на 25 февруари. Втората 
среща от поредицата ежемесечни срещи бе насочена към мениджъри на социалната услуга 
Дневна грижа за деца /лица с трайни увреждания. По време на онлайн събитието се обсъдиха 



предварително заявени мнения, предложения, коментари и въпроси по важни за участниците 
теми, касаещи управлението на този вид услуга. 

Модераторът и експерт на НАСО г-жа Сюзан Алиосманова представи основни насоки по най-
важните казуси в работата по ръководене на дейностите в центровете за хора с трайни 
увреждания. Като една от най-новите инициативи на Алианса Дигиталният клуб на мениджърите 
на социални услуги събера на едно място в приятелска обстановка ръководители работещи в 
социалната сфера, които са готови да обменят помежду си опит, знания и идеи, да си оказват 
професионална подкрепа, както и да обсъждат теми, свързани с предизвикателствата, 
управлението и предоставянето на социални услуги. 

НАСО откри отворена линия за въпроси и отговори 

С цел подкрепа на работещите в социалните услуги, НАСО открива за своите членове отворена 
линия за въпроси и отговори, свързани с работа на социалните услуги в условията на новия 
закон за социалните услуги и подзаконовата нормативна уредба към него. С цел по-оперативна 
и качествена работа, е желателно въпросите да бъдат максимално кратко и ясно формулирани и 
ако е възможно с посочване на конкретни текстове от нормативните документи. 

НАСО апелира за промяна в държавната подкрепа за заетостта на хората с увреждания 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев участва в заседание на Националния съвет по 
въпросите на социалното включване към Министерски съвет, което се проведе на 28 февруари. 

По време на заседанието бяха обсъдени предложения за Национална цел за намаляване на 
броя на лицата в риск от бедност и социално изключване до 2030 г. в изпълнение на 
Европейската цел за намаляване на бедността. 

Отношение по въпроса взе г-н Георгиев, който посочи, че е необходима сериозна промяна в 
държавната подкрепа за заетостта на хората с увреждания. В заключение той изрази надежда, 
че предложенията, направени от НАСО, ще бъдат разгледани и взети предвид при 
разработването и изпълнението на мерките за намаляване на бедността в България. 

Социални услуги, представители на общини и държавни институции се събраха на Национална 
среща по повод Световния ден на социалната работа 

По повод Световния ден на социалната работа – 15 март Национален алианс за социална 
отговорност проведе традиционната Национална среща на ръководителите и специалистите от 
социалните услуги. 
Партньори на онлайн събитието бяха Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, 
Агенция за социално подпомагане /АСП/, Агенция за качество на социалните услуги /АКСУ/ и 
Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 
Приветствия по случай професионалния празник отправиха зам.-министъра на труда и 
социалната политика г-н Лазар Лазаров, зам.-изпълнителния директор на АСП г-жа Мая 
Василева, изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева и председателя на НАСО г-н 
Георги Георгиев. 
Националната среща даде възможност да бъдат представени акценти от политиките за развитие 
на социални услуги. Пред участващите в срещата социални работници, специалисти, експерти и 
ръководители от социални услуги, представители на общини и държавни институции бяха 
изложени значими и актуални теми за предизвикателствата пред сектора на социалните услуги и 
работещите в сферата, прилагането на нормативната уредба, свързана със Закона за социалните 
услуги и повишаване на качеството и обхвата им. 

Дискусионна среща за организация на работата в почасовите социални услуги 

На 18 март експертът на НАСО и представител за град Пазарджик г-жа Валентина Гешева 
проведе дискусионна среща на тема: „Организация на работата в почасовите социални услуги“.  
В онлайн събитието се включиха управители и специалисти, работещи в ЦСРИ, ЦОП и др. 



Сред основните акценти на дискусионната среща бяха планирането и отчитането на работата с 
потребителите, съобразени с новото лицензиране и споделяне на идеи, имащи отношение към 
постигане на по-голяма ефективност при работата с потребителите на социални услуги. 
Участниците в срещата споделиха свои казуси от професионалния си опит и получиха напътствия 
за планирането и отчитането на работата с потребителите. 

Посещение на НАСО в Бургас 

На 16 март председателят на НАСО г-н Георги Георгиев реализира посещение в град Бургас, 
включващо поредица от срещи с членове и партньори. В Община Бургас г-н Георгиев бе приет от 
зам.-кмета в направление „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки 
политики“ г-жа Йорданка Ананиева. 

В проведения разговор бяха включени широк спектър от теми, свързани с досегашното и 
бъдещо активно развитие на партньорството между НАСО и Община Бургас. Споделени бяха 
информация, мнения и предложения за работата и развитието на социалните услуги, заетостта и 
възможностите за още по-съдържателно взаимодействие на иновативни методи и средства за 
взаимна подкрепа, провеждане на обучения и др. В рамките на срещата се договориха 
последващи действия за по-конкретни и практически действия по реализация на споделените 
идеи и предложения. 

Обмен на добри практики и опит между социални услуги в Силистра и Бургас 

На 17 февруари ръководителят на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град 
Силистра и председател на  Фондация „Съпричастие – Силистра“ Красимира Георгиева се 
срещна с директора на ЦСРИ към Сдружение “Социален център Бургас“ Марионела Стоянова.  
Срещата в социалната услуга в Бургас даде възможност за запознанство с потребителите, 
разбиране на техните нужди и опознаване на извършваните от тях дейности. 

Фондация „Съпричастие – Силистра“ е дългогодишен партньор на НАСО, който работи активно и 
целенасочено за социална интеграция и адаптация на всички групи хора с увреждания в 
страната. Една от целите на фондацията е да подобрява интеграцията и социализацията в 
обществото на лица с двигателни и сензорни увреждания. 

Сдружение „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден” 

Националният конкурс за рисунка на кукерски игри „Магията на Кукеровден”, който е 
организиран от партньорите на НАСО Сдружение „Усмивка”, приключи с 67 наградени участници 
в три възрастови категории  Конкурсът има за цел да съхрани и популяризира българския 
народен празник Кукеровден, поощрявайки изявите на даровити деца чрез представяне на 
детското творчество и талант пред широк кръг зрители. 

В конкурса, който се осъществи и с подкрепата на читалище “Св. св. Кирил и Методий 1985” в 
Бургас,  взеха участие 542 деца и ученици от цяла България, на възраст от 6 до 14 години, както и 
деца от гр. Алзира и гр. Торент, Испания. 

„Това издание на конкурса е с много високо ниво. Селекцията беше много трудна, защото от над 
500 изпратени рисунки, 300 бяха достойни за отличия.  Дарбата, талантът, във всяка една от 
своите разновидности е огромно богатство, сила която променя света, но също и голяма 
отговорност. 

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: 

Заседание на Тематичната работна група ПРСР 

На 13 януари 2022 г. се проведе заседание на Тематичната работна група за обсъждане на 
насоките за кандидатстване по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски 



стопани“ от ПРСР 2014-2020 г., чрез видеоконферентна  връзка, на която НАСО е член. 

Заседание на Тематичната работна група за разработване на СПРЗСР 2023 – 2027 г. 

На 17 януари НАСО участва в  Осемнадесетото заседание на ТРГ за разработване на СПРЗСР. На 
заседанието се представиха актуализираните елементи и проекти на интервенции от СПРЗСР. 

Участие в междуинституционалната работна група за разработване на подзаконови нормативни 
актове по Закона за социалните услуги 

Експерти на НАСО активно и редовно се включваха в рамките на работната група за обсъждане 
на разработените от екипа на АКСУ и МТСП стандарти и критерии за качество на всички 
социални услуги. Участваха и в окончателно обсъждане от работната група както на проекта на 
Наредба за качеството на социалните услуги (обща част), така и на всички стандарти и критерии 
за качество на социалните услуги. 

Заседание на експертна работна група за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна 
грижа 

На 22 февруари директорът на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив и член на 
Управителния съвет на НАСО г-жа Веселина Ботева участва в заседание на постоянната 
експертна работна група (ПЕРГ) за подпомагане разработването и координацията на 
изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за 
дългосрочна грижа. 

По време на заседанието бяха обсъдени предварително подготвени от всички участници 
предложения по текста на План за действие за периода 2022-2027 г. и мерките, които следва да 
се изпълняват по Програма „Развитие на регионите“. 

НАСО член на Обществения съвет към Комисията за пряко участие на гражданите и 
взаимодействие с гражданското общество 

НАСО отново ще участва като редовен член в Обществения съвет към Комисията за пряко 
участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в 47-мото Народно 
събрание. 

Областта на компетентност, в която Алиансът ще реализира своето участие е „Социална 
политика и пазар на труда“. бщественият съвет е консултативен орган към Комисията. Състои от 
21 члена и е форма на партньорство между Народното събрание и структурите на гражданското 
общество, като цели засилване на прозрачността в законодателния процес и осигуряване на 
обществено наблюдение и контрол върху дейността на законодателния орган. 

Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 г. 

Като членове на Комитета за наблюдение НАСО участва в съгласуване, разгледа и гласува 
актуализираното предложение за изменение в текста на мярка 11 „Биологично земеделие“  от 
ПРСР 2014-2020 г. като удължи срока на писмената процедура. Разгледа и одобри изменение в 
текста на Мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР 2014-2020 г., както и информация от 
Управляващия орган за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки.   

Заседание на НС по въпросите на социално включване 

На 28 февруари председателят на НАСО участва в заседание на НС, на което се разгледа 
предложението за Национална цел на България за намаляване на броя на лицата в риск от 
бедност или социално изключване до 2030 г. 

Информационна дейност: 
И през първото тримесечие на 2022 г. Алиансът осигурява 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 2022 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 
неговата поднормативна уредба. 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 1100 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 30-50 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, социална икономика, 
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 60 
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. 

 

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ КАПАЦИТЕТА НА ЧЛЕНОВЕ И 
ПАРТНЬОРИ 

https://naso.bg/


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. 

Проведено обучение за спецификите при мобилна работа в социалните услуги 

На 21 януари експертът на НАСО г-жа Валентина Гешева проведе обучение на тема: “Мобилна 
работа в социалните услуги. Особености. Видове мобилна работа.“ Като специалист и практик с 
дългогодишен опит тя сподели основни насоки и принципи при спецификата на работа при 
мобилно предоставяне на социални услуги. 

Пред участниците в обучението бяха представени видовете мобилна работа в социалните 
услуги, начините за справяне с кризисни ситуации и полезни съвети при изнесени консултации и 
посещения на потребители на социални услуги. Онлайн срещата събра работещи специалисти от 
социални центрове от цялата страна, който споделиха работни казуси и дискутираха най-
срещаните проблеми в практиката си. 

С високо квалифицирания си екип от експерти НАСО продължава поредицата от обучения и през 
2022 г., като основната цел е да допринесе за повишаване и разширяване на компетентностите 
на работещите в сектора и качаството на предлаганата помощ за хората в нужда. 

Обучение за оказване на първа долекарска помощ 

На 18 февруари експертът на НАСО г-жа Валентина Гешева проведе обучение на тема:“Оказване 
на първа долекарска помощ на потребителите и персонала в социалните услуги“ , което ще се 
проведе на 18 февруари от 14,00 до 16.00 часа, онлайн през Zoom. 

В обучението се включиха психолози, социални педагози и социални работници, работещи в 
центрове за обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите 
професии с натрупан практически опит. 

Участниците в обучението получиха теоретични познания и да формира практически умения за 
своевременно реагиране в критични и живото застрашаващи ситуации. Бяха разгледани 
различни казуси, свързани с оказване на първа до-лекарска помощ при открити и закрити 
травми , изгаряния, затруднения в дишането, колапс и др. 

Обучение за подкрепа на деца, преживели загуба 

На 25 февруари психологът Живка Айрянова проведе обучение на тема: „Подкрепа за деца, 
преживели загуба“. В него се включиха психолози, социални педагози и социални работници, 
работещи в центрове за обществена подкрепа, както и по-широк кръг специалисти от 
помагащите професии. 

По време на обучението експертът на НАСО се спря на методите за работа с деца от различни 
възрастови групи, подхода и техниките за преодоляване на лични загуби, документално 
оформление и протичане на социалната услуга „Работа с психолог“ и др. 

Обучение за работа с кандидат–осиновители 

Експертът на НАСО г-жа Живка Айрянова проведе обучение на тема „Базисни умения за 
психологическо консултиране: Обучение на кандидат–осиновители“, което ще се състоя на 18 
март. 

Участие в онлайн обучението взеха психолози, социални педагози и социални работници, 
работещи в центрове за обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от 
помагащите професии с натрупан практически опит. 

Сред основните теми, на които се спря психологът Живка Айрянова, бяха запознаването със 
спецификата на социално психологическото консултиране на кандидат – осиновители, методи 
на консултиране и изготвянето на основна документация. В рамките на обучението беше 
представена програма за работа с кандидат-осиновители. 

Проведено обучение за изготвяне на оценка на потребностите на кандидат-потребители 



На 23 март експертът на НАСО г-жа Валентина Гешева проведе обучение на тема „Специфика 
при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите. 
Елементи, съобразно вида на целевата група.“ 

В обучението се включиха работещи в социалните услуги, които участват в изготвянето на 
индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите. По време на обучението 
бяха разгледани формирането на умения и обмяна на добри практики при определяне на 
отделните елементи във формуляра на оценката. Г-жа Гешева предостави на участниците 
няколко модела на оценка, като разясни най-съществените елементи от съставянето й. 
Обучението завърши с дискусия по конкретни казуси от практиката. 

Обучение за подходи на работа при синдром на родителското отчуждение 

На 25 март експертът на НАСО г-жа Живка Айрянова проведе обучение на тема „Подходи за 
работа при синдром на родителското отчуждение“. В него се включиха 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. 

В рамките на онлайн обучението се представиха основни акценти от темите за PAS синдрома, 
симптомите на децата в семейства с PAS синдром и последиците за децата и семействата. 
Психологът- обучител представи модели на работа със семейства в раздяла, консултация с деца 
и роднини, като сподели случаи от своята практика. В края на дискусията участниците в 
обучението споделиха и дискутираха казуси от своя опит. 

НАСО продължава работа по няколко международни проекта, стартира работа по още един, 
както и реализира успешно международно партньорство и през първите три месеца от 2022 
година, както следва: 

НАСО стартира дейности по нов проект 

НАСО започна работа по проект SaS – LADAPT в партньорство с редица страни от Европейския 
съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS 
(Испания), DIVALENZA (Италия) и др. Един от основните приоритети на проекта е създаването на 
подкрепяща заетост, професионална интеграция и реализиране на плавен преход към заетост и 
сигурна кариера на хората с увреждания. 

Преходът от образование към заетост е особено важен, но далеч по-сложен за хората с 
увреждания в сравнение с техните връстници без увреждания. Въпреки действащите европейски 
закони, нивото на безработица и активност на хората с увреждания все още е ниско в сравнение 
с това на останалата част от населението в ЕС. 

Изправени пред необходимостта от решение за подкрепа и гарантиране на плавния преход и 
интеграция на хората с увреждания в обикновения пазар на труда, прилагането на иновативна 
схема по проекта SaS – LADAPT ще се моделира от експерти, упълномощени от френска 
национална асоциация LADAPT,  която подкрепя  около 20 000 хора с увреждания годишно. 
Схемата е известна като Supported Apprenticeship Scheme (SAS),  създадена е във Франция 
(LADAPT) и е преминала оценка на множество проучвания на терен. 

Анкета за Европейската стратегия за грижи през 2022 г. 

С подкрепата на Европейската федерация на социалните работодатели /FESE/ НАСО подготви 
анкета,  която е свързана с подготовката на Европейската стратегия за грижа 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 Европейския 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. 

Награди за иновации 

НАСО обяви конкурс за иновации по проект D-CARE, в който е сред водещите партньори. 



Конкурсът има за цел да намери иновативни решения за регионалните предизвикателства в 
областта на интелигентните здравни услуги и грижите. Всяка от осемте държави от партньорския 
консорциум D-CARE е определила предизвикателствата, върху които иска да се съсредоточи в 
своята страна, например телемедицина или развитие на уменията на полагащите грижи. 
Конкурсът за иновации ще стартира паралелно във всеки един от тези региони. 

Петте най-иновативни и подходящи решения от всяка държава ще получат наградата за 
иновации на D-CARE като признание. Наградата означава, че можете да осъществите пряк 
контакт с вашата целева група/крайни потребители и да получите съвети от експерти по 
интелигентни грижи и иновации в нашата мрежа. Ако разполагате с услуга или продукт, които 
могат да бъдат тествани, ще имате възможност да изпробвате и валидирате своето решение с 
подкрепата на националните заинтересовани страни в областта на D-CARE. 

Дейности по проект D-CARE 

На 11 януари представител на НАСО участва в среща по проект D-CARE. Партньорите по проекта 
обсъдиха методологиите за тестване на целевите групи в предстоящите и текущи дейности по 
проекта. Коментирана бе програмната рамка – сроковете на изпълнение на предстоящите 
дейности (през периоди 3 и 4) и очакваните резултати от тестовата методология. 

В тематичната рамка на срещата бяха включени и детайлна структура на тестовия репорт. 
Участието на Национален алианс за социална отговорност в международния проект ще 
допринесе за постигането на основните цели на проекта, благодарение на широката си 
партньорска мрежа и екипа от експерти и участие в създаването на националните политики в 
социалната сфера. 

Участие в уебинар 

НАСО участва в уебинар по проект D-CARE, по време на който бяха представени ползите и 
спецификите по кандидатстване за потенциалните участници в конкурса за иновации.  

Онлайн дискусия за партньори по проект D-CARE 

Представители на НАСО участваха в дискусионни срещи по проект D-CARE, които се проведоха 
на 24 и 25 февруари. По време на срещите се обсъдиха основни цели и изпълнения на 
приоритетите по Трети работен план на международния проект. Участието на Алианса в проектa 
за цел да допринесе за постигането на основните цели на проекта, благодарение на широката си 
партньорска мрежа и екипа от експерти и участие в създаването на националните политики в 
социалната сфера. 

Участие в уебинар на EASPD 

На 19 януари представител на НАСО взе участие в уебинар Project Cafe, организиран от 
Европейската асоциация на доставчиците на услуги а хора с увреждания /EASPD/. По време на 
срещата бяха представени нови възможности за партньорство през 2022 г., подробности за 
процеса по кандидатстване по програма Erasmus + и др. 

Като част от стъпките за кандидатстване по европейската програма Erasmus +, участниците в 
срещата разгледаха отделните етапи – адресиране на подходяща актуална тема – хоризонтални 
и вертикални приоритети, разработване на концепция, сформиране на консорциум, изисквания 
за участниците и партньорите по проекта, изготвяне на проекта, планиране на бюджет и 
подаване на заявление за кандидатстване. 

Участие в уебинар на EASPD за въздействието на заболяването Алцхаймер 

На 27 януари представител на НАСО взе участие в уебинар на Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания/ EASPD/ на тема: „Въздействието на заболяването 
Алцхаймер върху здравето и семействата на засегнатите“/ Knowledge Café – The Social Impact of 
Alzheimer/. 

По време на онлайн събитието се обсъдиха рзнообразни и полезни за практиката теми, 
свързани с  основните насоки в работата на институциите и работещите центрове в подкрепа на 



болните от Алцхаймер хора.  Разгледани бяха приоритетите, залегнали в стратегията на ЕС към 
деменцията, предизвикателствата, които предизвиква болестта Алцхаймер и др. В отворена 
дискусия участниците споделиха своя личен опит и наблюдения по темата. 

Уебинар на EASPD за стратегията на ЕС за социалното предприемачество 

Нa  2 февруари представител на НАСО участва в уебинар „EASPD Policy Cafe on the EU Action Plan 
on Social Economy“ по време на който се презентира стратегията на Европейския съюз,  отнасяща 
се до социалното предприемачество и предлагащите социални услуги институции. Дискутирани 
бяха правните рамки в социалната икономика на различните страни членки – предизвикателства 
и тенденции за развитие на регионално и транснационално ниво. 

Участие в работни срещи по проект B-WISE 

На 7-ми и 8-ми март представители на НАСО взеха участие  в работни срещи по проект B-WISE, 
на които бяха обсъдени последните дейности по Работен пакет I и следващите дейности по 
работни пакети. Всички партньори участваха в групови дискусионни стаи, в които имахме 
възможността да споделят опит и наблюдения за социалната и икономическа рамка на модела 
на Социалните предприятия (клас А и А+), законодателната и административна бюрокрация, 
които съпътстват социално-отговорните работодатели и техните дейности в България. 

Част от предстоящите задачи по проекта е финализирането на т.нар. Country fiche доклад за 
всяка една от страните участнички, който представлява  картографиране и характеризиране на 
секторите и подсекторите на WISE за всяка една страна партньор по проекта. Извършено бе 
допълнително картографиране на нуждите и пропуските от умения, особено в дигиталната 
област, в сектора WISEs в цяла Европа – обхващащо трите целеви групи (теренни изследвания в 
13 участващи страни). 

Среща по проект SAS 

На 15 март представител на НАСОР участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха 
уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните 
събития по проект SaS в него. всяка една от страните участнички направи подробен доклад-
анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво. 

От страна на НАСОР изготви подробен анализ за приложението на модела на чиракуване в 
България, включващ подробно описание на социалните предприятия и свързаното с тях 
законодателство. Дискутирана беше организацията относно предстоящите обучения, планирани 
за 31.05 и 01.06. в Париж, във връзка с които, всеки един партньор ще изпрати по двама 
експерти, които следва да бъдат обучени като Съветници по професионална интеграция. 
Тренировъчната програма цели да обучи въпросните лица за успешно прилагане на модела за 
чиракуване, а те от своя страна следва да споделят получения опит и експертиза на национално 
и регионално ниво, съвместно с активните социални предприятия и социално отговорните 
работодатели. 

 

 

 
Постигнати резултати: 
От реализираните дейности през първото тримесечие на 2022 г. могат да се обобщят следните 
изводи: 

И през първото тримесечие на 2022 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.  



По-важен резултат от изминалия период са реализираните Национална среща по повод 
Световния ден на социалната работа, която се проведе на 15 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 активни дискусии, въпроси и отговори 
по новата законодателна рамка, и актуални теми за реализацията и развитието на социалните 
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 една Национална среща по повод Световния ден на социалната 
работа, множество полезни работни срещи, дигитален клуб и дискусии в различни формати. 
Като член на Националния съвет за хората с увреждания, на НС по въпросите на социално 
включване и чрез дейности в подкрепа на нормативните промени в областта на социалните 
услуги и като част от Икономическия и социален съвет и като член на Обществения 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 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. 

 

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. 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 и др. В някои от дейностите, в които реализираните резултати са под планирането, е 
предстоящо изпълнението им в следващите тримесечия, като например издаване на печатни 
издания, разработване на предложения и становища и др. 

 

Приложени доказателства за осъществените дейности: 
1. Снимки от събития, информационен бюлетин и сайт 
2. Препратки към сайт НАСО и НАСОКИ 
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