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ОТВОРЕНА РЕГИСТРАЦИЯ 

 

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА  

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ 

ВЛАСТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“ 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ХОТЕЛ ЯНТРА, 

13-14 АПРИЛ 2016 г. 
 

Вижте: Програма (проект) и повече информация 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

ВАЖНО! Регистрацията за участие се извър-
шва само онлайн, като таксите за участие и 
вариантите за настаняване са посочени и се 
избират в самия регистрационен формуляр. 

 
ПРИЕМ НА  

НОМИНАЦИИ   

ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НАСО ЗА 

ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ 

НАПРАВЕТЕ НОМИНАЦИЯ ТУК 

до 10 март 2016 г. 

КАЛЕНДАР 

8 март - Международен ден на жената 

Световен ден за профилактика на бъбречни-

те заболявания 

10 март - Имен ден: Галя, Галина 

12 март - Световен ден срещу цензурата в  

интернет 

13 март - Сирни заговезни 

НОВИНИ ОТ НАСО 

НАСО участва в заседание на МРГ, разработваща 

проект на Закон за социалната икономика 

На 29 февруари 2016 г. в Министерство на труда и со-

циалната политика се състоя заседание на междуве-

домствената работна група, подготвяща проект на За-

кон за социалната икономика/социално предприема-

чество, в което участва и г-н Георги Георгиев, предсе-

дател на Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО). Дневният ред и задачите пред заседанието 

представи г-жа Теодора Тодорова, държавен експерт в 

Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, 

политики и стратегии” на МТСП, а именно разглеждане 

на план за социална икономика за периода 2016-2017 

г., приемане на план за работата на работната група 

през 2015 г., включително във връзка с разработването 

на проект на Закон на социална икономика, и други те-

кущи въпроси, свързани с предстоящи събития през 

тази година. 

http://naso.bg/images/files/VT_ProgramaDraft.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1948-13-14-04-2016
https://docs.google.com/forms/d/15ee5F_JnQ52oRz-AuAdccH4zpCNAnPsSn00Ys1p8Sz0/viewform
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1949-2016-2
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1961-2016-03-06-16-15-41
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1961-2016-03-06-16-15-41
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Над 7 млн. души по света ще загубят работата 

си до 5 години заради технологиите 

 НОИ отбелязва ръст на броя пенсионери за 

последната година 

 Бюджетът започва годината с рекорден изли-

шък от почти 1 млрд. лв. 

 20% от българите са преживели психично раз-

стройство 

 Германия плаща детски за 2500 деца у нас 

 Намалява броят на осиновителите у нас 

 В Брюксел се проведе кръгла маса „Светът на 

труда. Неравенства и средна класа – полити-

чески перспективи“ 

 МОН представи проект на Стандарт за преду-

чилищно образование 

 Определени са критериите и редът за избор на 

лечебни заведения за болнична помощ, с кои-

то НЗОК ще сключва договори 

 МС утвърди българските позиции по предстоя-

щи заседания на Съвета на ЕС 

 Приет е двугодишен план за развитие на соци-

алната икономика 

 ДАЗД и МВР с обща координация в работата по 

сигнали за деца в риск 

 Вицепремиерът Ивайло Калфин проведе ра-

ботна среща с министър-председателя на Ма-

роко 

 Янка Такева е предложена за удостояване с 

орден „Стара планина“ 

 Правителството предлага промени в Закона за 

съдебната власт 

 Институтът по публична администрация е с 

нов устройствен правилник 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Община Шумен стартира проект в подкрепа 

на болни и хора с увреждания 

 Купуват специален микробус за хора с увреж-

дания в Пловдив 

 Хора със зрителни увреждания от Добрич 

майсторят уникални мартеници 

 Стартира новият социален проект на Община 

Русе за личен асистент и домашен помощник 

 "Успех"-Варна навърши 60 години 

 „Социален център Бургас” изпрати мартени-

ци в Брюксел 

 Нов социален център се създава в Перник 

 С успешна трудова реализация на възпитани-

ци се похвали КСУ "Свети Георги" - Пловдив 

 Летен лагер за 500 деца осигуряват в Стара 

Загора 

 Международен кулинарен фестивал се посве-

щава на социални каузи в 7 града у нас 

 Сграда за предучилищно образование се 

строи в Бургас 

 В Пловдив поставиха контейнери за използ-

вани дрехи 

 Обновеният Младежки център в Добрич отво-

ри врати 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Бизнесмен дари деца с увреждания в Търгови-
ще 

ИНТЕРВЮ 

 Бойко Борисов: Трябва да подготвим децата 

си за работа 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3780-7-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3780-7-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3776-2016-03-04-13-20-20
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3776-2016-03-04-13-20-20
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3775-1-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3775-1-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3773-20-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3773-20-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3771-2500
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3768-2016-03-04-12-48-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3758-2016-03-04-11-09-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3758-2016-03-04-11-09-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3758-2016-03-04-11-09-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3759-2016-03-04-11-13-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3759-2016-03-04-11-13-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3752-2016-03-04-10-47-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3752-2016-03-04-10-47-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3752-2016-03-04-10-47-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3753-2016-03-04-10-52-52
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3753-2016-03-04-10-52-52
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3755-2016-03-04-10-58-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3755-2016-03-04-10-58-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3756-2016-03-04-11-01-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3756-2016-03-04-11-01-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3757-2016-03-04-11-07-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3757-2016-03-04-11-07-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3757-2016-03-04-11-07-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3754-2016-03-04-10-57-58
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3754-2016-03-04-10-57-58
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3750-2016-03-04-10-44-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3750-2016-03-04-10-44-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3751-2016-03-04-10-46-12
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3751-2016-03-04-10-46-12
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3760-2016-03-04-11-30-05
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3760-2016-03-04-11-30-05
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3761-2016-03-04-11-30-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3761-2016-03-04-11-30-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3763-2016-03-04-12-04-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3763-2016-03-04-12-04-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3764-2016-03-04-12-06-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3764-2016-03-04-12-06-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3765-60-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3767-2016-03-04-12-45-06
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3767-2016-03-04-12-45-06
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3769-2016-03-04-13-06-36
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3770-2016-03-04-13-08-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3770-2016-03-04-13-08-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3772-500
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3772-500
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3774-7-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3774-7-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3777-2016-03-04-13-22-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3777-2016-03-04-13-22-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3778-2016-03-04-13-30-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3778-2016-03-04-13-30-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3779-2016-03-04-13-37-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3779-2016-03-04-13-37-23
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3762-2016-03-04-11-34-35
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3762-2016-03-04-11-34-35
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3766-2016-03-04-12-38-31
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3766-2016-03-04-12-38-31
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EASPD и НАСО Ви канят да участвате в 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работата на 

доставчиците на социални услуги за хора с увреждания в 

цяла Европа. Темата на този конкурс е концептуална и 

абстрактна. От снимките се очаква да представят ро-

лята в обществото на организациите, които подкрепят 

хората с увреждания.  

Срок: до 27 март 2016 г. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

7 март - София, Национална приемна „Социални ус-

луги“ 

Следващото издание на приемната ще бъде на 7 март 

2016 г. Заявка за участие в срещата можете да изпратите 

на sofia@naso.bg до 2 март 2016 г.  

Правоспособност и достъп до  

правосъдие на хора с  

интелектуални затруднения  

Прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КООНПХУ 

Национален форум на доставчи-

ците на социални услуги 

10 и 11 март, Парк хотел Витоша, гр. София 

Конференцията се организира от Министерство на пра-

восъдието, Министерство на труда и социалната поли-

тика, Европейската асоциация на доставчиците на услу-

ги за хора с увреждания, партньорите по проект AJU-

PID, Национален алианс за социална отговорност, Бъл-

гарска асоциация на лица с интелектуални затруднения 

и Български център за нестопанско право.  

15 март - Враца, Регионален форум „Между-

институционално партньорство – гаранция за качество 

на социалните услуги"  

НАСО, със съдействието на Община Враца, организира 

регионален форум на тема "Междуинституционално парт-

ньорство – гаранция за качество на социалните услуги". 

Срещата е насочена към представители на общински ад-

министрации, ангажирани с управлението и предоставяне-

то на социални, здравни и образователни услуги, достав-

чици на социални и интегрирани услуги, екипи и специалис-

ти от социални услуги, потребители, и всички други заин-

тересовани страни. 

16 март - Видин, Видин, Втора международна работна 

среща „Източна социална мрежа“ 

Срещата се организира от представителството на НА-

СО за област Видин - Фондация "Подкрепа за реализация", 

с подкрепата на Община Видин. В рамките на дискусията 

ще бъде направен обзор на структурата на социалните 

услуги в Сърбия и България, методите за финансиране на 

социалните услуги в двете страни и спектъра на услуги за 

деца и лица с увреждания, като ще бъдат положени основи-

те на платформа за комуникаця, обмен на добри практики 

и намиране на адекватни решения между организации и инс-

титуции в социалната сфера. 

23 март - Пазарджик, Обучение "Мобилна работа в соци-

алните услуги. Видове и специфика." 

Обучението се организира от представителството на 

НАСО за Област Пазарджик - Фонд "ИГА". Семинарът е на-

сочен към специалисти от общинска и областна админист-

рация, представители на неправителствени организации, 

екипи на социални услуги и други заинтересовани страни. 

Лектори са Валентина Гешева, административен управи-

тел на екипа от социални работници на Фонд "ИГА" и В. 

Смиленова - рег. координатор за АСП. 

30 март - Стара Загора, Семинар "Алтернативни социал-

ни услуги за деца с генерализирани разстройства в раз-

витието" 

Семинарът се организира от представителството на На-

ционален алианс за социална отговорност за Област Ста-

ра Загора - ГС "Алтернатива 55". Срещата е насочена към 

всички заинтересовани по темата страни: доставчици на 

социални услуги; специалисти, работещи в социалните 

услуги; неправителствени организации; уязвими хора и об-

щности; държавна и местна администрация; медии. 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1934-2016-02-12-18-43-49
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1934-2016-02-12-18-43-49
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/371-15-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/371-15-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/371-15-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/372-16-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/372-16-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/373-23-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/373-23-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
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НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Доклад на Европейската комисия за България за 

2016 г., включващ задълбочен преглед относно 

предотвратяването и коригирането на макроиконо-

мическите дисбаланси 

 Проект на Проект на Наредба за реда и условията 

за определяне на целевите групи по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално под-

помагане, съфинансирана от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица 

 Проект на Наредба за предучилищното образова-

ние 

 Проект на Постановление на Министерския съвет 

за създаване на Национален механизъм за коор-

динация на подготовката и провеждането на Бъл-

гарското председателство на Съвета на Европейс-

кия съюз през 2018 г. 

 Проект на Постановление на Министерския съвет 

за условията и реда за утвърждаване на броя на 

приеманите за обучение студенти и докторанти в 

държавните висши училища и за приемане на Спи-

сък на приоритетните професионални направле-

ния 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за здравното осигуряване 

 Проект на Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на ПМС № 103/1993 г. 

за осъществяване на образователна дейност сред 

българите в чужбина 

ПРЕДСТОЯЩО 

1-29 март - София, Изложба „РЕШАВАМ = СЪЩЕСТВУ-

ВАМ", обществена подкрепа за премахване на система-

та на запрещение 

7 март - Брюксел, Заседание на Съвета на Европа по 

заетост, социална политика, здравеопазване и потреби-

телски въпроси 

София, Обучение за бенефициенти по ОП "Добро 

управление" 

8 март - Брюксел, Заседание на Съвета на Европа по 

икономически и финансови въпроси 

София, Народно събрание (зала „Запад“), Пуб-

лично обсъждане на Закона за изменение на 

ЗЮЛНЦ 

Добрич, ОИЦ – Добрич с информационна среща 

за внедряване и разработване на иновации по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентос-

пособност“ 

9 март - Ловеч, Среща с представители на общинските 

администрации от област Ловеч, НПО, творчески и ор-

ганизации, работещи в областта на културата за предс-

тавяне на възможностите за финансиране на инициати-

ви в областта на изкуството и културата 

Уебинар на тема: "ВКЛЮЧВАНЕ ЗА РЕШАВАНЕ 

НА ПРОБЛЕМИ: Заинтересовани страни, сътруд-

ничество и предизвикателства" (Агенция за иконо-

мическо развитие „Варна“) 

 10-11 март - София, Фондация „За Нашите Деца“, На-

ционална конференция „Сигурност За Нашите Деца“  

11-12 март - Варна, Конференция „Моделиране на нови 

услуги за деца с увреждания в България“ 

16-18 март - Велико Търново, Обучение "Арт-терапия";  

Велико Търново, Обучение "Промени в Закон за 

социално подпомагане" 

17-18 март - Велико Търново, Трета национална среща 

на общинските предприятия и търговски дружества 

18 март - София, Семинар „Координиране на езиковите 

ресурси в Европа” 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Лютфи Рюстемов, кмет на Опака, който на 13 март 

празнува рожден ден. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_bulgaria_bg.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_bulgaria_bg.pdf
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http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/pravilnici/Proekt_na_Napedba_po_OPH_02032016.docx
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http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1993
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1993
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1993
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
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http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/epsco/2016/03/07/
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http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/ecofin/2016/03/08/
http://bit.ly/1phcDaX
http://bit.ly/1phcDaX
http://bit.ly/1phcDaX
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-08
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-08
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-08
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-08
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-09
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-09
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-09
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-09
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-09
http://bit.ly/21KEn9i
http://bit.ly/21KEn9i
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http://bit.ly/1oPZOoe
http://bit.ly/1oPZOoe
http://mrg-fou.com/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-16-18.03.16%D0%B3..doc
http://mrg-fou.com/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%97%D0%A1%D0%9F-16-18.03.16%D0%B3.doc
http://mrg-fou.com/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%97%D0%A1%D0%9F-16-18.03.16%D0%B3.doc
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/576-2016-02-29-15-04-09
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/576-2016-02-29-15-04-09
http://bit.ly/1UFrnfQ
http://bit.ly/1UFrnfQ
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен срок, вре-

менно затворен) 

Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатстване) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България (текущо 

кандидатстване) 

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност 

от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен 

на увреждане (7 март 2016) 

Европейски фонд за разследваща журналистика (7 март 

2016) 

Национален фонд „Култура“, Програма "Мобилност" (9 март 

2016) 

Национален фонд „Култура“, Програма „Дебюти“ (10 март 

2016) 

Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана 

работна среда (10 март 2016) 

Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 2016 г.) 

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, 

исторически и спортни обекти за хора с увреждания (14 март 

2016) 

Втора покана по програма за трансгранично сътрудничество 

„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ (15 март 

2016 г.) 

Програма „Европа” на Столична община и Столичен общин-

ски съвет (15 март 2016) 

Първа покана по Програма Интеррег за трансгранично сът-

рудничество България-Турция 2014-2020 (16 март 2016 г.) 

Твоята първа работа с EURES (18 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Училищно образование" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Образование за възрастни" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Професионално образование и обучение" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

"Висше образование" (31 март 2016) 

Втора покана на програмата за трансгранично сърудничест-

во Гърция – България 2014-2020 (31 март 2016) 

Първа покана по програма за трансгранично сътрудничест-

во Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (15 

април 2016) 

Проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.002 

„Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна 

закрила“ (29 април 2016 г.) 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на инова-

ции от стартиращи предприятия“ (5 май 2016) 

Програма "Мария Кюри ASSISTID" 2016 г. (30 юни 2016 г.) 
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