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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. 

 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:  

20 МАРТ 2016 Г. 

 

За допълнителна информация: 

Организационни въпроси: 0882 122 666, sofia@naso.bg 

Финансови въпроси: 0882 122 730, finance@naso.bg 

КАЛЕНДАР 

14 март - Световен ден на съня  

15 март - Световен ден на потребителя  

Ден на здравния и санитарния инспектор 

18 март - Световен ден на мозъка 

19 март - Тодоровден, Конски Великден 

20 март - Ден на Земята 

Първият ден на пролетта 

Международен ден на франкофонията 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Международна конференция „Правоспособност и 

достъп до правосъдие на хора с интелектуални зат-

руднения“ 

На 10 и 11 март 2016 г. в София се проведе международна 

конференция на тема „Правоспособност и достъп до правосъ-

дие на хора с интелектуални затруднения“. Форумът беше 

организиран от Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО), партньорите по проект AJuPID, Министерство на пра-

восъдието, Министерство на труда и социалната политика 

(МТСП), Български център за нестопанско право (БЦНП) и 

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 

(БАЛИЗ). В конференцията участваха широк спектър от заин-

тересовани по темата страни от България – представители на 

правосъдната система, общински и областни администрации, 

неправителствени организации, доставчици на социални ус-

луги, преподаватели и студенти, експерти в областта на хора-

та с увреждания и над 30 експерти и представители на орга-

низации и институции от Европа. Приветствия към участници-

те и въведение в темата отправиха г-н Георги Георгиев, пред-

седател на НАСО, г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на 

EASPD, г-жа Вергиния Мичева-Русева, заместник-министър 

на правосъдието, г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на 

труда и социалната политика чрез г-жа Лиляна Арсова, главен 

експерт в МТСП, г-жа Диана Ковачева, заместник-омбудсман 

и г-жа Леда Шиякова, съветник „Политически анализи“ към 

Представителството на ЕК в България.  

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/1962-2016-03-13-08-37-40
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1962-2016-03-13-08-37-40
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1962-2016-03-13-08-37-40
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Държавата предвижда общините да осигуря-

ват до 60% от собствените си приходи до 2025 

г. 

 Минимални заплати по сектори ще има най-

рано от 2017 г. 

 Приета е нова Стратегия на Съвета на Европа 

за правата на детето (2016-2021 г.) 

 МОН предвижда електронна система за ранно 

предупреждение за възможно преждевремен-

но напускане на децата от образователната 

система 

 Всяка социална услуга за деца - с отделен ли-

ценз от ДАЗД 

 От 1 април ще има основен здравен пакет 

 Публично обсъждане на измененията в Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел се 

проведе в Народното събрание 

 Министър Калфин участва в бизнес форум в 

Швейцария 

 От април отпада такса "придружител" 

 Изменения в ОП „Развитие на човешките ре-

сурси“ подпомагат младежкото предприема-

чество 

 Споразумението за консултантски услуги меж-

ду МРРБ и Световна банка влиза в НС 

 Правителството предлага ратифициране на 

Споразумението за Единния патентен съд 

 Промени в Закона за държавния служител оси-

гуряват обективност и прозрачност при подбо-

ра 

 Парламентът одобри електронното гласуване 

на първо четене 

 УС на НСОРБ обсъди законодателни промени 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Община Мъглиж ще изгражда социални жили-

ща 

 Потребителите на Дома за стари хора в Сли-

вен - с безплатен театър 

 Защитени жилища 1 и 2 – гр. Банско навърши-

ха десет години 

 Ново оборудване получиха осем детски гра-

дини в община Исперих по проект 

 Стартира първото спортно училище за соци-

ална интеграция у нас 

 Общинският съвет в Перник прие анализ за 

състоянието на социалните услуги в община-

та 

 Община Бургас търси изпълнител за СМР за 

Център за хора с ментални увреждания 

 Набират персонал и потребители в Центъра 

за почасови социални услуги в Разград 

 Нови зали за работа със специални деца в 

Казанлък 

 Рестарт на поръчката за строежа на Центъра 

за рехабилитация на деца във Ветрен 

 156 кметства са приключили миналата година 

с дефицит, 71 надхвърлят лимита за просро-

чени задължения 

 Нивото на преквалификация при възрастните 

най-ниско у нас 

 Добавките за инвалидност са нараснали с 

11.3% през 2015 г. 

 В област Добрич деинституционализацията 

на грижите за деца е необратим процес 

 Развитието на европейската икономика про-

дължава да изостава 

 Двойно нарастват сигналите за деца в риск на 

Националната телефонна линия за деца през 

2015 г. 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3815-60-2025
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3815-60-2025
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3815-60-2025
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3809-2017
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3809-2017
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3792-2016-2022
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3792-2016-2022
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3785-2016-03-12-10-08-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3785-2016-03-12-10-08-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3785-2016-03-12-10-08-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3785-2016-03-12-10-08-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3791-2016-03-12-11-35-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3791-2016-03-12-11-35-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3807-1-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3789-2016-03-12-11-29-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3789-2016-03-12-11-29-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3789-2016-03-12-11-29-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3786-2016-03-12-10-43-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3786-2016-03-12-10-43-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3787-2016-03-12-11-26-23
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3784-2016-03-12-10-01-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3784-2016-03-12-10-01-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3784-2016-03-12-10-01-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3781-2016-03-12-09-57-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3781-2016-03-12-09-57-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3782-2016-03-12-09-59-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3782-2016-03-12-09-59-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3783-2016-03-12-10-00-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3783-2016-03-12-10-00-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3783-2016-03-12-10-00-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3788-2016-03-12-11-28-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3788-2016-03-12-11-28-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3810-2016-03-12-16-30-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3801-2016-03-12-16-07-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3801-2016-03-12-16-07-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3813-2016-03-12-19-40-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3813-2016-03-12-19-40-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3812-1-9
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3812-1-9
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3811-2016-03-12-19-18-34
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3811-2016-03-12-19-18-34
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3808-2016-03-12-16-25-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3808-2016-03-12-16-25-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3804-2016-03-12-16-11-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3804-2016-03-12-16-11-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3804-2016-03-12-16-11-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3803-2016-03-12-16-10-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3803-2016-03-12-16-10-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3802-2016-03-12-16-09-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3802-2016-03-12-16-09-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3799-2016-03-12-15-55-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3799-2016-03-12-15-55-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3793-2016-03-12-14-27-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3793-2016-03-12-14-27-49
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3806-156-71
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3806-156-71
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3806-156-71
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3805-2016-03-12-16-12-24
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3805-2016-03-12-16-12-24
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3798-11-3-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3798-11-3-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3796-2016-03-12-15-49-59
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3796-2016-03-12-15-49-59
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3795-2016-03-12-14-31-41
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3795-2016-03-12-14-31-41
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3790-2015-9
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3790-2015-9
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3790-2015-9
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Автомобилни пилоти от Монтана събраха и 

дариха средства за деца с увреждания 

 Тoyota разработи устройство в помощ на нез-

рящите 

 Дарители обличат за бала абитуриенти от дом 

"Мария-Луиза" в Пловдив 

ИНТЕРВЮ 

 Ивайло Иванов, изпълнителен директор на 

АСП: Все по-малко българи разчитат на соци-

ално подпомагане 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на План за действие за 2016 г. в изпълне-

ние на Национална стратегия за учене през целия 

живот за периода 2014-2020 година 

 Проект на Решение за приемане на План за дейст-

вие за 2016 г. в изпълнение на Националната стра-

тегия за учене през целия живот за периода 2014 - 

2020 година 

 Проект на доклад към Решение за приемане на 

План за действие за 2016 г. в изпълнение на Наци-

оналната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 - 2020 година 

 Проект на Стратегия за децентрализация 2016-

2025 г.  

 Програма за изпълнение на Стратегията за децен-

трализация за периода 2016-2019 г. 

 Стратегия на Съвета на Европа за правата на де-

тето (2016-2021 г.) 

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. 

ПРЕДСТОЯЩО 

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

ВАМ", обществена подкрепа за премахване на система-

та на запрещение 

15 март – Плевен, Работна среща за представяне на 

проектите на 5 нови образователни стандарта за облас-

тите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен 

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

Велико Търново, Обучение "Промени в Закон за 

социално подпомагане" 

16 март - Лом, Информационна среща "Успешни заед-

но" 

Хасково, Конференция „Подпомагане на малкия и 

среден бизнес през 2016 г.“ 

Велико Търново, Работна среща за представяне 

на проектите на 5 нови образователни стандарта 

за областите Русе, Габрово, Търговище и Велико 

Търново 

17 март - Благоевград, Конференция „Подпомагане на 

малкия и среден бизнес през 2016 г.“ 

Шумен, Работна среща за представяне на проек-

тите на 5 нови образователни стандарта за об-

ластите Варна, Разград, Силистра, Добрич и Шу-

мен 

17-18 март - Велико Търново, Трета национална среща 

на общинските предприятия и търговски дружества 

18 март - София, Семинар „Координиране на езиковите 

ресурси в Европа” 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3794-2016-03-12-14-29-58
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3794-2016-03-12-14-29-58
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3797-oyota
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3797-oyota
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3800-2016-03-12-16-01-19
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3800-2016-03-12-16-01-19
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/3814-2016-03-12-19-49-22
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/3814-2016-03-12-19-49-22
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/3814-2016-03-12-19-49-22
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6508
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6508
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6508
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6509
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6509
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6509
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6509
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6510
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6510
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6510
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6510
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6507
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6507
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6506
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6506
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2399499&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2399499&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
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
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
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://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-03-16
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-03-16
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-03-16
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-03-16
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-17
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-17
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
http://www.mon.bg/?go=events&p=detail&newsId=1563
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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СЪБИТИЯ НА НАСО 

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 ос-

новите на платформа за комуникаця, обмен на добри прак-

тики и намиране на адекватни решения между организации 

и институции 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 

насочен към специалисти от общинска и областна адми-

нистрация, представители на неправителствени органи-

зации, екипи на социални услуги и други заинтересовани 

страни. Лектори са Валентина Гешева, административен 

управител 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 

Национален алианс за социална отговорност за Област 

Стара Загора - ГС "Алтернатива 55". Срещата е насочена 

към всички заинтересовани по темата страни: доставчи-

ци на социални услуги; специалисти, работещи в социални-

те услуги; неправителствени организации; уязвими хора и 

общности; държавна и местна администрация; медии. 

ОБУЧЕНИЯ 

22 и 23 март - РЕМЕЛКА - МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА 

С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  

Предназначено е за: учители в общообразователни 

или специални училища, възпитатели, ресурсни учите-

ли, психолози, социални терапевти и социални възпи-

татели, работещи в системата на грижа за деца, роди-

тели.  

29 и 30 март - БИОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РАБОТА С 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ “КНИГА НА ЖИВОТА” 

Предназначено е за: учители в общообразователни 

или специални училища, възпитатели, психолози, спе-

циалисти, работещи в институции за деца или в соци-

ални услуги за деца,  обществени възпитатели.   

12 и 13 април - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В 

СОЦИАЛНАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА. ОС-

НОВНИ ЗНАНИЯ ЗА АРТ-ТЕРАПИЯТА 

Предназначено е за: специалисти, работещи с деца и 

младежи в учебни заведения, институции,     социални 

услуги, ресурсни центрове, центрове за извънучилищ-

на и извънкласна работа. 

18 и 19 април - РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУ-

АЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

Предназначено е за: специалисти, работещи в институ-

ции, социални услуги, педагогически съветници, възпи-

татели, ресурсни учители, психолози, учители в общо-

образователни или специални училища, обществени 

възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии 

за борба срещу противообществени прояви на мало-

летни и непълнолетни.  

 

Обученията ще се проведат в  

гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България,  

ул. Шести септември 33, ет. 6. 

Подробна информация за условията за участие и 

регистрация ще откриете в съответните линкове и 

сайта на НАСО.  

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
http://bit.ly/1MfJr93
http://bit.ly/1MfJr93
http://bit.ly/1MfJr93
http://bit.ly/1QVAhAR
http://bit.ly/1QVAhAR
http://bit.ly/1QVAhAR
http://bit.ly/1QVAhAR
http://bit.ly/1QVAhAR
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/377-18-19-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/377-18-19-2016
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно канди-

датстване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен 

срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо канди-

датстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в Бълга-

рия (текущо кандидатстване) 

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда на 

културни, исторически и спортни обекти за хора с 

увреждания (14 март 2016) 

 Втора покана по програма за трансгранично сът-

рудничество „INTERREG V-A Румъния-България 

2014-2020 г.“ (15 март 2016 г.) 

 Програма „Европа” на Столична община и Столи-

чен общински съвет (15 март 2016) 

 Първа покана по Програма Интеррег за трансгра-

нично сътрудничество 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 обуче-

ние" (31 март 2016) 

 Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, 

сектор "Висше образование" (31 март 2016) 

 Втора покана на програмата за трансгранично 

сърудничество Гърция – България 2014-2020 (31 

март 2016) 

 Първа покана по програма за трансгранично сът-

рудничество Интеррег „Балкани-Средиземно мо-

ре“ 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 закри-

ла“ (29 април 2016 г.) 

 BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване 

на иновации от стартиращи предприятия“ (5 май 

2016) 
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ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Росен Аврамов, директор на СНЦ „Жанета“ и предс-

тавител на НАСО за Област Разград, който на  

18 март празнува рожден ден. 

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и соци-

алната политика, който на 18 март празнува рожден 

ден. 

http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1M9bHNI
http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/20dheLO
http://bit.ly/20dheLO
http://bit.ly/20dheLO
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1mjzVuD
http://bit.ly/1PGptZY
http://bit.ly/1PGptZY
http://bit.ly/1PqECv9
http://bit.ly/1PqECv9
http://bit.ly/1SSC1i1
http://bit.ly/1SSC1i1
http://bit.ly/1SSC1i1
http://bit.ly/1KwyILY
http://bit.ly/1KwyILY
http://bit.ly/1Xa0xLX
http://bit.ly/1Xa0xLX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1XCb4jl
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg

