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ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

НА НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНСТ 

за периода от 01.04.2022 г. до 30.09.2022 г. 
 

Извършени нестопански дейности:     
През второто тримесечие на 2022 година НАСО е активно работещ по основните цели и 
приоритети - 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. Всички дейности са по темите за развитие на заетостта и социалните 
услуги. Много важен акцент е, че в отчетния период НАСО организира и проведе Национален 
форум „25 години визия за по-добър живот“, включващ Национален форум на социално 
отговорните работодатели, Изложение на работодатели и социални услуги и Национален форум 
на социалните услуги. Участниците в двата форума приеха предложения за спешни и неотложни 
решения за финансиране на работодатели  и осигуряване на реална подкрепа за приобщаваща 
заетост и повече работни места за хората с увреждания в България, които се връчиха на 
Министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков. 

НАСО работи активно в този период и реализира поредица от срещи с ръководители на 
социални услуги, представители на местната власт, партньори от НПО сектора, потребители на 
социални услуги и много други. По повод своята 25-та годишнина НАСО учреди и раздаде 
Национални юбилейни награди за Активни социални политики за развитие и цялостен принос за 
по-добър живот в България в няколко категории.  

Алиансът работи и по 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, В този период приключи работа междуинституционалната работна група за създаване на 
проекта на Наредбата за качество на социалните услуги, в която експерти на НАСО се включиха 
активно.  

В отчетния период НАСО проведе множество срещи с работодатели, с представители на 
корпоративния сектор и социално ангажирани в своята ежедневна работа, с дългосрочен фокус 
в подкрепа на хората и търсенето на възможости да осигуряване на заетост за тях. Алиансът 
разширява мрежата си на социално отговорни работадатели като ги обединява около каузата за 
принос в социалното развитие на България.  

През м. май НАСО заедно със своите експерти участва в общественото обсъждане на проекта на 
Наредбата за качество на социалните услуги със съдържателно становище, както и беше активен 
участник в процеса по създаването на Наредбата, заедно с останалите членове на работната 
група. 

 

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

През второто тримесечие на 2022 година, НАСО активно работи по темите за развитие на 
социалните услуги, заетост за хората с увреждания, корпоративната социална отговорност и 
информационни дейности. 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:  

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD 

Успоредно с провеждане на Форума на 16 и 17 юни, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев 
проведе индивидуални срещи – разговори с г-н Джим Кроу и г-жа Мая Донева. Срещите бяха 
използвани за взаимна информираност, относно процесите на промени и развитие в двете 
организации, и възможностите и потребностите за надграждащи акценти в бъдещото съвместно 
партньорство. В разговорите се потвърди взаимната полезност от взаимната подкрепа, с ясна 
изразена увереност и желания за надграждащи дългогодишното партньорство дейности. 

Среща с кмета на община Варна 

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР 
ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев – 
председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу – президент и г-жа Мая 
Донева – генерален секретар, с кмета на община Варна – г-н Иван Портних. В срещата участваха 
и зам.- кмета на общината г-н Коста Базитов и директора на дирекция „Социални дейности“ г-жа 
Таня Василева, както и експерти от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ 
към общината . 

Г-н Георгиев поздрави община Варна за присъдената и получена Национална юбилейна награда 
за Активни социални политики за развитие и цялостен принос за по-добър живот в България и 
благодари за дългогодишното ползотворно партньорство, в т.ч. и по провеждане на последния 
Национален форум. Към предложенията си към община Варна в посока надграждане на 
общинската социална програма, се формулира идеята за подкрепа на изградените и 
изграждащи се социални и защитени предприятия, осигуряващи заетост за хората с увреждания. 
В тази посока се направи и предложение за разкриване на подходящ обект за реализация на 
продуктите, произведени от социалните предприятия и социалните услуги. Г-н Джим Кроу 
изрази благодарност и поздрави община Варна за дългогодишното партньорство и примера, 
които дава за значимостта на местните власти към решаването на социални въпроси и подкрепа. 

Отличените в конкурса на Национален алианс за социална отговорност „Моят първи успех в 
работата с потребители“. 

Като организация, които дълго работи в социалната сфера знаем, че работата с потребители е 
голямо предизвикателство, но това предизвикателство носи голямо удовлетворение. С конкурса 
дадохме възможност на работещите в сферата да споделят опита и чувствата си от постигнатото 
в работата с хора, които имат нужда от подкрепата им. 

Отличените в конкурса „Моят първи успех в работата с потребители“ са: 



За оригиналност и творчески подход – Цветомира Иванова, Управител/психолог в ЦОП, гр. 
Гулянци 
За ясно изразена личностна позиция – Савина Стойнова, Трудотерапевт в Дом за пълнолетни 
лица с физически увреждания“Ильо войвода“ , гр. Кюстендил 
За иновативен подход в представянето – Антон Тодоров, Соц. Работник в ЦНСТ за пълнолетни 
лица с психични разстройства , гр. Лом 
За убедителност и емоционален ефект – Албена Борисова, Директор на ЦНСТ за деца без 
увреждания , гр. Кърджали 
За добра аргументация и стилово съответствие – Йорданка Стойкова, Социален педагог в ЦОП 
гр. Тутракан 
За задълбоченост, прецизност и последователност на представената темата – Албина Гълъбова 
– възпитател, Дневен център за деца с увреждания, гр. Кюстендил 
За емоционално въздействие и изчерпателност – Мюжгян Адем, Екип ЦНСТДМУ – „Веселчане“, 
Кърджали 
 

НАСО в подкрепа и с диалог със социалното предприемачество 

В качеството си на член на организационния комитет и по покана на МТСП, НАСО участва в 
Десети европейски форум на субектите на солидарната и социална икономика. В проведените 
кратки срещи с представители на ръководствата на МТСП се направи връзката между 
проведения преди това Национален форум на НАСО във Варна, Европейския форум в Пловдив и 
бъдещите последващи дейности за партньорство и развитие на социалните предприятия. 
Договорени бяха последващи срещи с МТСП за обсъждане на бъдещи промени в нормативната 
уредба и осигуряване на по-добри условия за подкрепа на работодателите. 

 

Общото събрание на Национален алианс за социална отговорност 2022 

На 14 юни в х-л „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“ се проведе Общото събрание на 
Национален алианс за социална отговорност. 

На участниците бяха представени: отчет на Управителния съвет за дейността на НАСО през 2021 
г.; годишен финансов отчет на Алианса за 2021 г.; Бяха приети годишната програма на НАСО за 
2022 г. и бюджетът на организацията за 2022 г. 

Председателстващ заседанието беше Веселина Ботева, член на управителния съвет на НАСО. 
Приветствието към участниците направи г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В 
обръщението си той каза: „Миналата 2021 година беше продължение на работата ни до сега. 
Имаше развитие, имаше надграждане, имаше проблеми, но с общи усилия се справихме. Вече 
бяхме наясно с пандемията. НАСО показа, че е организация, която е полезна в трудните 
времена. Успехът на всички ни бе, че въпреки трудностите направихме възможното социалните 
услуги да работят, но имахме усещането, че можем повече и трябва повече.“ 

Той обобщи, че годината е била много трудна и много успешна и изрази надежда, че 2022 г. ще 
донесе нови възможности за работа и развитие. 

Отчетът за дейността на НАСО представи Наталия Христова, мениджър Специализирани 
дейности и национални партньорства. Тя благодари на участниците, че участват в дейностите на 
алианса „във всеки един момент“ и представи събития и дейности от календара на НАСО за 
миналата година. Годишния финансов отчет на Алианса за 2021 представи Пламена 
Господинова, Мениджър Финансови и административни дейности. Отчетът за дейността и 
финансовият отчет за миналата година бяха приети от участниците. 

Сред темите и задачите за 2022 г. бяха откроени: международни партньорства и международна 
дейност, разширяване на партньорската мрежа в България, продължаване на работата по 



прецизиране на нормативната уредба отнасяща се до социалните услуги и заетостта. Силен 
акцент в програмата за 2022 г. са регионалните и местни дейности. 

Признание за НАСО от Министерство на труда и социалната политика 

Във връзка с 25-та годишнина от началото на работата на Национален алианс за социална 
отговорност по каузата за визия за по-добър живот, МТСП удостои организацията с почетен знак 
и грамота за принос в развитието на социалните услуги, социалното предприемачество и 
политиките за подкрепа на хората в неравностойно положение. 

Наградата беше връчена от министър Георги Гьоков. От името на организацията наградата 
получи Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност. 

Във връзка с нереализираното участие на министъра на труда и социалната политика г-н Георги 
Гьоков в Националните форуми на НАСО във Варна, бе уговорена и реализирана среща на 
Министъра с Председателя на НАСО г-н Георги Георгиев. В продължение на програмата на 
Форума, г-н Георгиев връчи присъдената национална награда Юбилеен плакет и грамота „25 
години визия за по-добър живот“ на МТСП. 

Предвид значимия юбилей, за първи път, НАСО удостоява с награди и държавни институции в 
лицето на МТСП, в израз на удовлетвореност от активното партньорство през годините и 
свидетелство за очаквани още по-добри резултати от това патньорство. 

Среща с Министър Гьоков 

На срещата бяха представени резултатите от работа на Националните форуми през юни и 
предложения за бъдещи решения – промени, надграждане и развитие на нормативната уредба 
и социалните политики в областта на социалните услуги, корпоративната социална отговорност 
и заетостта, социалните предприятия и партньорството на държавата с гражданския сектор. 

Министър Гьоков благодари за получената награда и изрази благодарност за партньорството с 
НАСО и изрази увереност в бъдещото му съдържателно развитие. 

Среща на Георги Георгиев и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева 

Проведе се среща между председателя на Национален алианс за социална отговорност г-н 
Георги Георгиев с Изпълнителния директор на Национално сдружение на общините в Република 
България Силвия Георгиева. 

На срещата бяха обсъдени въпроси по теми в продължение на Националните форуми на НАСО 
във Варна през месец юни. За пореден път би засвидетелствано взаимно удовлетворение и 
потребност от бъдещо развитие на партньорството между двете организации. 

По повод честването на 25-та годишнина от началото на своята работа, НАСО удостои с 
индивидуални юбилейни награди г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на 
сдружението и г-жа Даниела Ушатова, ръководител екип. 

Предложения за спешни и неотложни решения за финансиране на работодатели и осигуряване на 
реална подкрепа за приобщаваща заетост и повече работни места за хората с увреждания в 
България 
Над 200 регистрирани участника във Форума „25 години визия за по-добър живот“ 2022 
обсъдиха, гласуваха и приеха предложенията.  

Предложенията бяха предадени от името на Национален алианс за социална отговорност и 
участниците в Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“ до 
Народното събрание и Министерство на труда и социалната политика. 

Национален форум на социалните услуги 

На 16 юни се проведе Национален форум на социалните услуги, форумът е част от Национален 



форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“ организиран от Национален 
алианс за социална отговорност в сътрудничество с Министерство на труда и социалната 
политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално 
сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните 
работодатели и Община Варна. 

На форума бе обсъдено развитието на социалните услуги в новите условия на Закона за 
социалните услуги и подзаконовата уредба, в т.ч.: държавни политики за развитие на 
социалните услуги, отговорности на общините за развитие на социалните услуги, управление, 
организация и качество на социални услуги. 

 

  

В дискусиите се включиха: г-н Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална 
отговорност; г-н Коста Базитов, зам.- кмет община Варна; г-жа Росица Димитрова, съпредседател 
на ПК „Социална политика“, НСОРБ, директор дирекция община Велико Търново; г-жа Веселина 
Ботева, член на УС на НАСО, директор дирекция община Пловдив; г-жа Мая Казанджиева, 
директор дирекция община Бургас; г-жа Нермин Мехмет – директор дирекция община 
Кърджали, представител и експерт на НАСО; г-жа Наталия Христова, мениджър „Национални 
партньорства“, НАСО; г-жа Теодора Любенова, Министерство на труда и социалната политика. 

 

Своят опит в управлението, организацията и добрите си практики в подобряване на качеството 
на социалните услуги споделиха: г-жа Недка Петрова, директор на КСУДС гр.Пловдив, експерт на 
НАСО; г-жа Весела Цанкова, председател на Сдружение „Граждански инициативи“, експерт 
НАСО; г-жа Мюжгян Байрям Адем, директор на ЦНСТДМУ гр.Кърджали; г-жа Виолета Митева, 
потребител в АСР Вижън; г-жа Антоанета Янкабакова, директор на Сдружение ИМКА, експерт на 
НАСО; г-н Иван Иванов, директор SOS Детски селища. 



 

Национален алианс за социална отговорност благодари на всички, които се включиха в 
Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“, участваха в 
обсъжданията, споделяха опит и правеха предложения! 

Изложение на социално отговорни работодатели 

На 15 юни в х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, България се проведе Изложение на 
социално отговорни работодатели и социални услуги Изложението е част от съпътстващите 
събития на Национален форум с международно участие „25 г. визия за по-добър живот“, 
организиран от Национален алианс за социална отговорност. 

По време на форума, участниците – представители на държавни институции, общини, медии, 
социално отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, ръководители и екипи на 
социални услуги, неправителствени организации и др. разгледаха продуктите и услугите на 
изложителите, получиха рекламни материали на продукти и услуги и си закупиха продуктитите 
по свой избор. 

Юбилейни национални награди 

На специална церемония на 15 юни бяха връчени Юбилейни награди на Национален алианс за 
социална отговорност и Агенция за социално развитие „Вижън“. 

Юбилейните награди се връчват по случай 25-та годишнина от началото на работата по мисията 
„ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“ и създаването на Агенция за социално развитие „Вижън“ и НАСО. 

Награди за Активни социални политики за развитие и цялостен принос за по-добър живот в 
България бяха раздадени в няколко категории.  

Юбилеен плакет и юбилейна грамота получиха: 

• Министрество на труда и социалната политика 

• Агенция за социално подпомагане 

• Агенция за качество на социалните услуги 

• Агенция по заетостта 

• Национален осигурителен институт 

• община Варна 

• община Търговище 

• община Хасково 

работодатели, НПО, университети 

Учредени и връчени бяха и индивидуални награди, включващи юбилеен знак и грамота. Агенция 
за социално развитие „Вижън“ и Национален алианс за социална отговорност благодарят на 
всички, които споделят мисията и каузата на НАСО и „Вижън“: Да намерим най-добрите 



решения, за това всеки да има равен шанс за реализация, да бъде подкрепен и да живее 
достойно! 

Национален форум на социално отговорните работодатели 

Политики за развитие на социалната отговорност и подкрепата за работодателите бяха 
обсъдени на Национален форум на социално отговорните работодатели, който се проведе на 15 
юни в Златни пясъци.  

 Във форума се включиха представители на централна и местна власт и работодатели. 
Участниците дискутираха ролята на социалната отговорност за икономическо и социално 
развитие и споделиха личен опит в изграждането на успешни модели и добри практики в 
сферата на социално отговорното предприемачество от България и Европа. 

 

Приветствия към участниците направиха: г-н Георги Георгиев, председател на Национален 
алианс за социална отговорност, г-н Иван Портних, кмет на Община Варна;г-жа Елеонора 
Пачеджиева, директор дирекция в МТСП; г-н Джим Кроу, президент на EASPD; г-н Ивайло 
Иванов, изпълнителен директор на НОИ; г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на 
НСОРБ; г-н Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта; д-р Марина 
Стефанова, учредител и председател на УС на Българска асоциация на КСО специалисти, 
директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, 
преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“ г-жа Димитрина Василева – ръководител, Еrnst & 
Young Bulgaria 

 

Проведе се дискусия с фокус: Политики за развитие на социалната отговорност и подкрепата за 
работодателите участието на: г-жа Ваниета Иванова-Христова, ст. Експерт в МТСП, г-жа Кремена 
Калчева, директор дирекция в Агенция по заетостта. 

Споделиха се успешни модели от България и Европа. За своят опит в сферата на корпоративната 
социална отговорност и социалното предприемачество говориха: г-н Ивелин Георгиев, 
председател на НАСОР; д-р Милен Врабевски – председател на Фондация „Българска памет“, 
дир-р на „Comac Medical“; г-н Владимир Куледжиев, ръководител Ерба козметика ООД/ 



L”Erbolario Италия; г-жа Наталия Петрова, Customer Relations Team Lead, PaySafe ; г-жа Петя 
Манастирска, мениджър Девин ЕАД/Sparel group; г-жа Биляна Тодорова – председател на УС на 
Фондация “Благодарител“;Дженерали България ; г-жа Станимира Георгиева, Интерланг ЕООД; 
доц. д-р Десислава Серафимова, Икономически университет, Варна. 

 

Среща на социално отговорните работодатели в Габрово 

Среща на социално отговорните работодатели и представители на социалните услуги от Габрово 
и региона се проведе на 31 май в ритуалната зала на Община Габрово. 

Срещата се организира по инициатива на НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ и 
ОБЩИНА ГАБРОВО. Присъстваха представители на общината, НАСО, НАСОР, ТД „Бюро по труда“, 
работодатели, социални услуги, специалисти, експерти и представители на други организации и 
заинтересовани страни. 

Обсъжданията минаха под знака на основната тема – Социалната отговорност и ползите за 
бизнеса и обществото, и осигуряване на заетост за хората с увреждания. Сред обсъжданите теми 
бяха партньорството между институциите, работодателите, социалните услуги, хората с 
увреждания, техните възможности и потребности. С разбиране и потвърждаване на острата 
необходимост от промени се дискутираха предложенията на НАСО за спешни и неотложни 
решения за финансиране на работодатели и осигуряване на реална подкрепа за приобщаваща 
заетост и повече работни места за хората в България. 

Участниците в срещата споделиха опит и обсъдиха потенциални нови посоки и възможности за 
развитието на условията в България за реализиране на социална отговорност, успешни социални 
практики и по-добър живот за всички. 

Представителите на Национален алианс за социална отговорност и Национална асоциация на 
социално отговорните работодатели споделиха за целите на организациите и приоритетите за 
партньорство. 

НАСО продължава инициативата за подобни срещи с работодатели в цялата страна с 
позитивизъм и убеденост, че всеки човек може и трябва да има възможност да участва и успява 
в създаването и реализирането на социално отговорни политики в различни области. 

Работна среща от цикъла “Заедно можем повече” с подкрепата на НАСО 

На 27.05.2022г. Община Средец, Национален алианс за социална отговорност и Център за 
обществена подкрепа гр. Средец имаха удоволствието да проведат работна среща от цикъла 
“Заедно можем повече” на тема: „Виновни ли са за всичко родителите“. 

Гост лектор на срещата беше Дора Прангаджийска магистър по педагогика и психология, 
Неорайхиански аналитичен психотерапевт. 

Срещата беше проведена в рамките на един работен ден от 09.30 до 15.30 часа. Работната 
среща събра 80 специалиста от различни градове на страната – психолози, социални работници, 
педагози, социални сътрудници, директори на социални институции. 

 

 

Осмият „Маратон на приятелството“ в Плевен се превърна в истински празник 

Домакин на събитието е град Плевен, а в организацията си партнираха Национален алианс за 
социална отговорност, фондация „Светът на Мария“, Фондация “Сошъл Фючър – Jamba”, „Айс-
Оупън“, Община Плевен, СКЛА Феникс, СК Elite Running от Румъния, Българска асоциация за лица 



с интелектуални затруднения, Фондация BCause, Аутизъм Днес и много компании, за които 
корпоративната и социална отговорност, приносът към изграждането на справедлива социална 
среда и устойчиво бъдеще са от водещо значение. 

В събитието на 22 май, се включиха близо 600 участника от всички възрасти. Най-много 
внимание привлякоха от бебета в колички и 85-годишен маратонец. Маратонът беше с 
международно участие от общо десет държави – Великобритания, Испания, Индия, Канада, 
Румъния, САЩ, Сирия, Украйна и Ямайка, България. Мотото на осмото издание на маратона 
беше „Бягаме в Плевен в подкрепа на деца с интелектуални затруднения“. 

Маратонът на приятелството в Плевен през годините затвърди своето име, привличайки 
разнообразна аудитория и превръщайки се в едно от най-обичаните и чакани събития за 
региона. За да осигурят още по-добро настроение за участниците в състезанието и гостите и 
жителите на града, организаторите и тази година бяха предвидили атрактивна програма на 
сцената на централния площад. Тя включваше различни изпълнители и местни фолклорни и 
танцови групи, както и игрите на открито – волейбол, тенис, уроци по танци и други активности, 
подходящи за всички възрасти. 

Осмият маратон на приятелството в Плевен ще остане в историята като изданието, привлякло 
най-много доброволци до сега, сред тях – вицепремиер, заместник-министърът на земеделието 
Иван Христанов, дипломати, ученици, пенсионери и много други хора от Плевен, страната и 
чужбина. 

 

Спортен празник със специална мисия се проведе в Кюстендил 

Представителството на НАСО В Кюстендил бе домакин на двудневен спортен празник, 
осъществен с любезното съдействие и организация на г-жа Анелия Велинова, директор на Дом 
за възрастни хора с физически увреждания и представител на НАСО за града. Организатор на 
празника бе Сдружение „Партньори – Кюстендил“, финансирането и по програма „Еразъм + 
Спорт“. Целта на проекта и на конкретното събитие е подобряване на социалното включване и 
стимулиране на равните възможности на хората с увреждания. 

 

 

Национална дискусионна среща „Въпроси – отговори“ 

Национален алианс за социална отговорност проведе Национална дискусионна среща „Въпроси 
и отговори“ за обсъждане НАРЕДБАТА ЗА КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ. Срещата се състоя 
на 17 май в град София и на нея присъстваха над 30 ангажирани с въпроса за управлението на 
социалните услуги професионалисти – ръководители на социални услуги, представители на 
общини, експерти и други. 

Фокусът на срещата бяха стандартите за качество на социалните и интегрираните здравно-
социални услуги, както и задълбочено разглеждане на темата за критериите за изпълнението на 
стандартите според специфичните потребности на потребителите на социални услуги. 

Срещата завърши с интересна дискусия и благодарност към организаторите. 



 

 

Среща със зам.-министър Лазар Лазаров 

На 11 май в Министерството на труда и социалната политика се състоя среща на председателя 
на НАСО г-н Георги Георгиев със зам.- министър Лазар Лазаров. Обсъдени бяха предложенията 
на Алианса за неотложни промени в нормативната уредба за държавна подкрепа на 
работодателите, с цел подобряване на ефективността и повече заетост за хората с увреждания и 
други нуждаещи се от подкрепа, чрез изграждане и приемане на нов механизъм. Дискутирани 
бяха различни възможности за стъпки в краткосрочен и дългосрочен план в областта на 
заетостта. Уточнени бяха конкретни следващи действия за работа по темата. 

Обсъдени бяха и някои практически въпроси по участието на Министерството в Националния 
форум на НАСО през юни. 

НАСО в подкрепа на социалното предприемачество 

В качеството си на член на Организационния комитет на и за хора с увреждания към МТСП, 
представител на НАСО присъства на съвещание на 3 май по повод провеждането на 10-я 
Европейски форум за социално предприемачество в Пловдивски панаир в периода 20-23 юни 
2022 г. Заедно с експерт от Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални 
инвестиции“ в Министерството на труда и социалната политика, се обсъдиха проекта на 
програма за предстоящия форум, гости и изложители. 

Среща в Министерство на труда и социалната политика 

Във връзка с разработването и създаването на институционална и управленска структура на 
новата ДАХУ на 12 май НАСО участва в експертна работна среща в МТСП за обсъждане на доклад 
от работната група с предложение за бъдещи решения. Бяха представени и обсъдени експертни 
препоръки, относно потенциалните възможности за преминаване на изпълнителната дейност на 
АХУ към други структури на МТСП. 

В рамките на дългосрочната работа на НАСО по темите за заетост, Алиансът представи 
аргументирани предложения и становище за преминаване на всички теми, свързани със 
заетостта, от АХУ към Агенция по заетостта. Предложението съдържа и промяна на механизма за 
държавна подкрепа на работодателите, с цел постигане на по-висока ефективност и устойчовост 
в развитието на заетостта за хората с увреждания. На фона на споделените и други становища по 
темата, ясно се открои принципното одобрение на споделената визия от НАСО за бъдещо 
развитие на структурите, дейностите и механизмите за подкрепа в тази област. 

Уточнено беше, че до 1 юли трябва да бъдат приети принципни решения за работата на 
бъдещата ДАХУ, а в периода юли-декември ще бъдат изградени и ще работят експертни групи за 
подготовка на предложение за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, 
Закона за насърчаване на заетостта и Закона за социално подпомагане. Предвижда се реалният 
старт на новата държавна агенция и новият начин на работа по досегашната изпълнителна 



дейност на АХУ да стартира от 1 януари 2023г. 

Среща с изпълнителния директор на Агенция по заетостта 

В Агенция по заетостта се проведе среща на НАСО с ръководството на Агенцията. На срещата 
участваха новият изпълнителен директор на АЗ г-н Смилен Вълов и г-н Георги Георгиев, 
председател на НАСО. Обсъдени бяха различни теми свързани с партньорството на Алианса и 
Агенцията в областта на подкрепата на работодателите и заетостта. Договорено беше в рамките 
на предстоящите промени в структурите към МТСП и функциите на Агенция по заетостта да се 
осигури взаимно участие и провеждане на срещи, дискусии и формиране на общи становища и 
предложения за изграждане и приемане на нов механизъм за държавната подкрепа на 
работодателите и заетостта. Обсъдени бяха и някои практически въпроси по участието на 
Агенцията в Националния форум на НАСО през юни. 

Национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките и подкрепата на държавата“ 

НАСО участва в Национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките и 
подкрепата на държавата“ на 10 май в хотел „РАМАДА“ гр. София. През годините гражданският 
сектор натрупа практически опит в развитието на уменията на родители да се грижат отговорно 
и пълноценно за бебетата и децата си и показа успешни пилотни практики. Услугите за 
отзивчива грижа от 0 до 3 години, подкрепяни от донорски организации не могат да обхванат 
всички целеви групи, нуждаещи се от подкрепа.Кръглата маса се осъществява в рамките на 
национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“. Проектът е част от 
проект за подобряването на майчиното и детското здраве „С грижа от 0 до 3“. На кръглата маса 
се представиха изводите от изследователския доклад, който обосновава необходимостта от 
социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви 
грижи в семейна среда. Направи се осъждане на възможностите за предоставяне на 
интегрирани услуги за ранно детско развитие от 0 до 3 години в действащото в момента 
законодателство и на Вашите препоръки относно елементите на програма за услуга. 

Национална кръгла маса 

Национално представителни организации на и за хората с увреждания и всички държавни 
институции се събраха на 19 април на Национална кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и 
новости при медицинските изделия и помощните средства“ в Народното събрание. Присъстваха 
и г-н Никола Минчев, председател на 47-мо Народно събрание, проф. д-р Диана Ковачева – 
омбудсман на Република България, доц. д-р Любомир Бакаливанов – зам. министър на 
здравеопазването, Владимир Афенлиев и Даниела Попова, Национална здравна осигурителна 
каса, г-н Лазар Лазаров, зам. министър та труда и социалната политика, депутати и 
представители на НАСГБ, БАРИС, АРДУС. 

Участваха още г-н Искрен Арабаджиев, председател на комисията по труда, социалната и 
демографската политика, Деница Сачева, зам. председател на комисията, Елисавета 
Белобрадова, зам. председател на на комисията, Мая Димитрова, зам. председател на 
комисията, Георги Георгиев, член на комисията, доц. д-р Антон Тонев, председател на комисията 
по здравеопазването, проф. д-р Асен Балтов, член на комисията. 

Нуждаещите се да не бъдат лишени от качествени инвалидни колички, слухови апарати и други 
изделия, приспособления, съоръжения и помощни средства – това е най-голямата тревога на 
хората с увреждания, която беше изразена по време на кръглата маса. 

 

Срещи за партньорство в Шуменска област 

През април представители на НАСО проведоха поредица от срещи с членове и партньори от 



Шуменска област. Целта на проведените срещи и разговори бе подкрепа и партньорство за 
бъдещото развитие на социалните услуги в региона. Проведоха се и срещи с г-жа Иванка 
Петрова, кмет на община Смядово и г-жа Нина Асенова, зам.-кмет на община Велики Преслав. 
Обсъдени бяха потребностите и възможностите за по-активно партньорство между НАСО и тези 
общини. Договорени бяха последващи стъпки в тази посока. 

Среща със зам.-министър Иван Кръстев 

На 31 март председателят на НАСО г-н Георги Георгиев се срещна и разговаря със зам. 
министъра на труда и социалната политика г-н Иван Кръстев. Обсъдени бяха широк кръг от 
въпроси в търсене на ползотворно партньорство между НАСО и Министерството на труда и 
социалната политика. 

Споделени бяха общи близки разбирания за развитие на нормативната уредба в областта на 
заетостта и социалните услуги. Обсъдиха се възможности за активно взаимодействие за 
подкрепа на социалните услуги в хода на прилагането на новата нормативна уредба, в т. ч. 
окончателното приемане на Наредбата за качество на социалните услуги. 

Договорно беше близко сътрудничество по подготовката и провеждането на Националния 
форум на социалните услуги през месец юни тази година. МТСП ще участва с цел осигуряване на 
условия за активна дискусия и постигане на висока степен на полезност на събитието в подкрепа 
на по-добрата работа на социалните услуги в новите условия. 

 

Сдружение „Алтернатива 55” проведе информационна кампания за проблемите на аутизма 

През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри 
Aприл за Световен ден за информираност за аутизма. Денят има за цел да алармира световната 
общност относно превръщането на аутизма в глобална здравна криза, да повиши 
осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от 
основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство. Този ден също 
така има за цел да почете уникалните способности на хората с аутизъм, да провокира 
толерантност и съпричастност, да улесни процесите на приобщаването им в училището и 
обществото. 

2 април е ден, посветен на осведоменост за аутизма и Международен ден на детската книга. И 
тази година Център „Алтернатива”, администриран от Гражданско сдружение „Алтернатива 55” 
за 14 пореден път, въпреки усложнената обстановка, проведе кампания за информираност за 
аутизма и утвърждаване на подкрепяща среда към децата и родителите им 

Кампанията на членовете на НАСО „Алтернатива 55“ бе подкрепена и чрез публикации в местни 
медии. 

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

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания 

На 22.06.2022 г. се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с 
увреждания. На заседанието бяха разгледани: Проектът на Постановление на Министерския 
съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания 
на министъра на здравеопазването; Проектът на Наредба за условията и реда за 
осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания на 
министъра на здравеопазването; Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 



чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат на министъра на здравеопазването; Проектът на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от 
Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на 
диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на 
превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост 
на бюджета на НЗОК на министъра на здравеопазването; Проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за 
хората с увреждания на министъра на труда и социалната политика;  Проект на Наредба за 
отмяна на Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол 
на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и 
медицински изделия за хората с увреждания на министъра на труда и социалната политика. 

Редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 

На 22 юни се състоя техническа среща и 16-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика, 
на който НАСО е член. 

На заседанието се разгледа отчет на годишен план за действие за информация и комуникация 
на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021 и разглеждане на критерии за избор на 
операции. 

Комитетът одобри критериите за кандидатстване на 14 нови операции на обща стойност над 
1,144 млрд. лв. Операциите се очаква да бъдат отворени за кандидатстване веднага след 
одобрението на програмата от Европейската комисия.  

Друг основен приоритет ще е и работата по Европейската гаранция за младежта и борбата с 
детската бедност. За справяне с детската бедност са отделени близо 136 млн. лв. от Европейския 
социален фонд, които ще бъдат насочени към мерки по ПРЧР и Програма „Образование“. Зам.-
министър Иван Кръстев подчерта, че България е включила специфична подцел за намаляване на 
детската бедност със 197 000 деца до края на 2030 г. 

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване 

На 28 април председателят на НАСО участва в заседание на Националния съвет по въпросите на 
социалното включване към Министерския съвет. На заседанието се разгледа проект на Решение 
на МС за изменение и допълнение на Стратегията по заетостта на Република България 2021-
2030 г., приета с Решение № 515 на МС от 15.07.2021 г. и изменение и допълнение на 
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 
2030, приета с Решение № 976 на Министерския съвет. Направи се представяне на приоритетите 
на проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027г., както и се представи 
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. 

 

Информационна дейност: 

И през второто 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 включваме в съдържанието му нови рубрики, в 
зависимост от потербностите и потока от текуща информация. 

С цел да информира своевременно своите членове, НАСО всяка седмица достига до всички 
заинтересовани, чрез бюлетина. 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 70 
новини, съобщения за предстоящия събития и друга информация. 

https://naso.bg/ 

 

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 

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. 

На 30 и 31 май в град Смядово се проведе двудневно обучение на тема „Мястото на 
подкрепящите специалисти в социалните услуги. Значение, специфики и роля на грижата за 
потребителите, предоставена от болногледачите и санитарите“. 

В обучението взеха участие специалисти от пет резидентни услуги за лица с психични 
разстройства и умствена изостаналост в общината. Това е първото по рода си такова обучение, 
което предлага НАСО за своите членове, насочено и в помощ към хората на първа линия в тези 
услуги. Обучител – Атанаска Бонева, член на експертния съвет на НАСО и представител на 
алианса за гр. Ямбол. 

НАСО проведе обучение: „Опасности и възможности при работа с малолетни, непълнолетни и 
пълнолетни потребители с рисково поведение. Превенция на наркотичната зависимост, 
злоупотребата с алкохол и рисковото сексуално поведение.“ 

Обучението води Валентина Гешева – експерт към Фонд за превенция на престъпността – ИГА, 
член на експертния съвет на НАСО и регионален представител за област Пазарджик. Включиха 
се работещи в социалните услуги за деца и възрастни. 



Целта на обучението е да запознае участниците с видовете психоактивни вещества и 
негативните последици от тяхната употреба. И да бъдат засегнати факторите, водещи до рисково 
поведение, както и необходимостта от превенция. Акцент беше поставен и върху развитието на 
наркотична или алкохолна зависимост. 

НАСО проведе обучение с фокус „Асистентска подкрепа – стандарти и критерии“ 

На 18 април Община Гулянци беше домакин на обучение на тема „Асистентска подкрепа – 
стандарти и критерии за качество на специализираната социална услуга“. 

Във форума се включиха над 30 служители – заместник-кметове, директори на дирекции и 
специалисти с ресор социални дейности от общините на област Плевен и община Свищов. 
Обучител беше Атанаска Бонева – експерт от НАСО с дългогодишен опит в социалната работа на 
различни нива. 

Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков поздрави участниците и пожела успех. В приветствието 
си към участниците той каза: „Социалните дейности са приоритет за всяка община и за нас е 
важно да предоставяме качествени услуги на хората. Тези обучения са възможност да се 
запознаем с новостите в нормативната уредба, да подобрим квалификацията на специалистите 
си и съответно да повишим знанията и уменията си, така че да отговорим на персоналните 
потребности на потребителите. Благодаря на Националния алианс за социална отговорност за 
гласуваното доверие да проведе обучението при нас.“ 

Обучение „Специфика на работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни потребители, имащи 
асоциално поведение“ 

Алиансът проведе онлайн обучение „Специфика на работа с малолетни, непълнолетни и 
пълнолетни потребители, имащи асоциално поведение. Оценка на риска при работа с деца и 
лица с поведенчески проблеми“, на 13 май 2022г. с над 120 участника. 

В него се включиха специалисти от социални услуги за деца и лица, имащи проблемно 
поведение и родители на деца ползватели социални услуги. 

Проведено въвеждащо обучение на специалистите в Център за грижа за лица с психични 
разстройства „Болярово“ 

От 18-ти до 20-ти март се проведе въвеждащо обучение на специалистите в Център за грижа за 
лица с психични разстройства „Болярово“ по проект „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица 
с психични разстройства „Болярово““, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 
– 2020 на Община Хасково. Обучението бе насочено към новоназначения персонал от Център за 
грижа за лица с психични разстройства „Болярово“, който включва управител, психолог, 
медицински сестри, болногледачи и санитари, с цел запознаване с философията и 
организацията на работа в социалната услуга, целите и функциите, както и с конкретните 
дейности, специфични за всеки един специалист от екипа. 

Основен акцент се даде на запознаването на екипа с политиките и практиките по отношение на 
хората с психични разстройства и социалната работа, с професионални профили на различните 
специалисти в областта на помагащите професии. Програмата за обучение на управителя 
включи и допълнителен модул по управление и администриране. 

Международна дейност и работа по проекти: 

Транснационалната среща по проект SAS 

В рамките на ежегодното събитие, организирано от екипа на НАСО – Национален форум 2022, се 
проведе транснационалната среща по проект SAS. Присъстваха представители на всички страни-
партньори по проекта – Франция, България, Норвегия, Италия, Испания, Гърция и Белгия. 



Транснационалната среща бе отлична възможност да се дискутират текущи и бъдещи дейности 
по проекта за чиракуване, и в частност – стартирането на инициативата по прилагане на схемата 
на чиракуване според референтния френски модел, който ще бъде приложен от всяка една 
страна участник. Благодарение на експертите (по двама от всеки екип) – VIC (Съветници по 
професионална интеграция), доказания успешен френски модел ще бъде иницииран успоредно, 
спрямо законовите рамки на всяка една държава. 

Представителите на екипа на НАСОР посрещнаха всички партньори и осигуриха отлични условия 
за провеждане на транснационалните срещи (TPM 1 & TPM 2), както и събитието по 
разпространение на информация (Dissemination event), по време на което българския екип 
направи презентация на проекта, запознавайки работодатели от цялата страна с концепцията за 
модела на чиракуване. Успяхме да фокусираме вниманието на голямата част от аудиторията, 
както и да установим потенциално дълготрайни взаимоотношения с представители на 
социалния сектор и социално отговорните работодатели в България. Водещият партньор по 
проекта SAS – френската организация LADAPT получи възможността да представи своя принос за 
самия модел. Последващите дейности по проекта, са свързани с активно участие от страна на 
екипите на всички участници, с цел разпространяване на информацията към заинтересованите 
страни, осигуряване на успешен преход за хора с увреждания от учебна в работна среда, 
интеграция чрез допълнителни обучения и дълготрайни професионални взаимоотношения. 

Организацията на НАСОР предостави шанса на европейските партньори да се докоснат до 
българската реалност, посещавайки социално предприятие „АКАДЕМИКА ВУМ“, където станаха 
свидетели на прилаганата вече концепция за професионална интеграция в рамките на България. 
Екипа на заведението успя да сподели своите постижения, както и предизвикателства пред 
ежедневните и бъдещи дейности, да обогати своите виждания и опит, благодарение на 
получената информация, директно от френския първоизточник. 

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

На 16 юни в рамките на Националния форум 2022 се проведе традиционната среща на 
ръководствата и представители на НАСО и EASPD. В срещата участваха президента и генералния 
секретар г-н Джим Кроу и г-жа Мая донева, председателя г-н Георги Георгиев и мениджърските 
екипи на НАСО и Агенция Вижън. В дух на взаимна удовлетвореност и благодарност бяха 
обсъдени актуалните промени, цели, дейности и планове в развитието и работата на двете 
организации. В синхрон с най-новите съвременни акценти и условия за работа се коментираха и 
приети основните посоки в бъдещите съвместни дейности на организациите. 

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

Експертите на НАСО участват в ежеседмични 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 се обсъждат дейностите на 
всички работещи по проекта страни, целите заложени в проекта за изпълнение, сред които са 
картографиране на заинтересованите страни, подписване на меморандума за регионални и 
национални заинтересовани страни, изготвяне на стратегия за Лабораториите за интелигентни 
грижи. 

Среща на Форум по заетостта 

Срещата се организира от EASPD, на която НАСО е активен член. Тема на дискусията беше The 



Lighthouse Network – програма, създадена от EASPD, за да насърчи членовете да споделят 
решения и да се учат един от друг. Мрежата насърчава взаимното обучение, като обединява 
членове на EASPD с определен опит и други, които биха искали да подобрят своите знания и 
капацитет. Обсъдени бяха изминали инициативи, чрез които Lighthouse Network успешно събира 
членове заедно и организира дейности за взаимно обучение и обучение по темите за 
управление на промените, подкрепено вземане на решения, приобщаващо образование и 
технология, ориентирана към човека. 

Представители на Lighthouse Network от Израел споделиха стратегии и методологии, успешни 
практики в различни социални сфери и сравниха възможностите пред участниците в програмата. 
НАСО винаги е отворен за участие в подобни инициативи и бъдещи проектни предложения, и се 
включва със своята експертиза. Предстои представяне на нови идеи и решения за текущи 
предизвикателства по темата за осигуряване на заетост за хората с увреждания в България. 

Среща по проект SАS, 

На 12 април екипът на НАСО Р участва в работна среща по проект SАS, по време на която бяха 
дискутирани резултатите по дейност PR1. Всички участници сме предали съответните доклади -
анализи за прилаганите модели на чиракуване в страните партньори по проекта. Предстои 
норвежкия партньор (Спир, Осло) да обобщи всички доклади и да ги синтезира в един общ 
документ, включващ както необходимостта от прилагане на модела, така и добрите практики, 
които са възприети от него. 

От страна на НАСО Р трябва да започне с превода на Референтния документ (80 страници – 
представляващ подробно описание и приложение на модела на чиракуване във Франция – от 
английски на български). 

Екипът на НАСО Р представи травел кит с няколко различни опции за настаняване на 
представителите на партньорите, които предстои да се присъединят към срещата на 
Националния форум (14ти и 15ти юни), по време на която, успоредно ще се проведе и 
затворената транснационална среща и събитие по разпространяване на информация, свързана с 
проекта SAS. 

Коментирани бяха различните варианти за туристическа обиколка и посещения на социални 
предприятия във Варна, с която екипа на НАСОР цели да запознае останалите партньори с 
прилагането на модела на чиракуване в България. 

Регионална конференция 

Представители на НАСО участваха в Регионална конференция „Иновации за подобряване на 
интелигентните грижи в Дунавския регион, подобряване на компетентностите и 
предприемачество“ 

В първия ден на конференцията представителите на РАПИВ представиха цялостната концепция и 
структура на работните пакети на проекта D-CARE пред заинтересованите страни и участниците в 
Innovation call конкурса. От страна на НАСО бе представена презентация на тема Smart Care 
Labs… Заедно с РАПИВ акцентирахме вниманието на всички участници върху ползите от проекта, 
програмата до края на годината, и последващите ефекти от имплементиране на обучителните 
модули. 

Вечерта екипите на РАПИВ и НАСО посрещнаха чуждестранни представители на партньорите по 
проекта D-CARE, които пристигнаха през деня по случай втория ден от регионалната 
конференция. По време на втория ден от събитието всички партньори по проект D-CARE взеха 
участие в общи дискусии, свързани с методологията на тестване и подходящи подходи към 
целевите групи. Разигравани бяха различни ситуации и казуси, свързани със социалния сектор. 



Презентирани бяха най-добри практики от партньорите в Австрия, Германия и Унгария, които 
обстойно обясниха приложени при тях модели на иновативни решения. 

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

Реализира важни събития и дейности за развитие на социалните услуги, в т.ч. на общините като 
основен доставчик, както и подкрепа за екипите на социалните услуги. Продължава 
реализацията на дейности за подкрепа на заетостта, чрез формиране на политики за заетост и 
подкрепа на работодателите в България. Активно работи с голямата мрежа от партньори за 
политиките за хората с увреждания в България.  

По-важен резултат от изминалия период са реализираните Национален форум „25 години визия 
за по-добър живот“, включващ Национален форум на социално отговорните работодатели, 
изложение на социални услуги и работодатели, и Национален форум на социалните услуги през 
м. юни. Сащо така проведените събития, дискусии, срещи, обучения с възможност за 
дискутиране на наболели теми и проблеми, въпроси и отговори по новата законодателна рамка, 
актуални въпроси 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. 

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 член на Икономическия и социален съвет и като член на Обществения съвет и 
много други, 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.  

НАСО развива своите дейности и чрез експертния си екип и представителствата в цялата страна, 
и реализира съществени резултати. Разработва, осигурява преводи и разпространява 
информация и международен опит за формиране на нагласи, политики и възможности за 



доставчици на социални услуги, работодатели, общини, хора с увреждания и други социално 
ангажирани субекти. При голяма част от показателите за първото шестмесечие на годината, 
стойностите са постигнати, което показва много добри резултати и ефективно постигане за 
заложените цели и задачи. 

 

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