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КАЛЕНДАР 
 

4 април - Ден на психолозите в България  

Ден на атлантическата солидарност в Бъл-

гария 

7 април - Световен ден на здравето 

Ден на здравния работник 

Празник на Медицински университет, София 

Празник на община Струмяни 

8 април - Международен ден на ромите 

НОВИНИ ОТ НАСО 

НАСО участва в дискусия „Корпоративна социална отго-

ворност – достижения и предизвикателства“ 

На 28 март 2016 г. в Министерството на труда и социалната 

политика се състоя дискусионна среща на тема 

"Корпоративна социална отговорност - достижения и предиз-

викателства". Представители на Национален алианс за соци-

ална отговорност (НАСО) участваха в дискусията, заедно с 

членовете на Икономическия и социален съвет (ИСС) и пред-

ставители на браншови организации, работодатели, синдика-

ти, граждански сектор, Министерството на труда и социална-

та политика, Националната комисия по корпоративно управ-

ление, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори-

те в България, Българската мрежа на Глобалния договор на 

ООН, Българската фондова борса, Университета за нацио-

нално и световно стопанство, Института за икономически 

изследвания към БАН, Клуб "Икономика 2000", Националната 

инициатива "Социална солидарност" и други.   

Втора международна среща „Източна социална мрежа“ 

във Видин 

На 29 март 2016 г. в сградата на Община Видин се състоя 

международна среща на „Източна социална мрежа“. Форумът 

се организира от Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО) чрез представителството на НАСО за Област 

Видин – Фондация „Подкрепа за реализация“ със съдействи-

ето на Община Видин и партньорството на Сдружение 

„Добро дърво“ – Зайчар, Фондация „Зайчарска инициатива“ и 

Червен кръст – Зайчар и Ротари клуб – Зайчар. На срещата 

участваха изключително широк кръг от участници - предста-

вители на общини от региона, специалисти и представители 

на екипи на социални услуги, неправителствени организации, 

доброволци и работодатели. 

Практическа конференция „Социални услуги за деца с 

генерализирани разстройства в развитието - проблеми и 

предизвикателства за устойчиво развитие“ в Стара Заго-

ра 

На 30 март 2016 г. в град Стара Загора се проведе практи-

ческа конференция на тема „Социални услуги за деца с гене-

рализирани разстройства в развитието - проблеми и предиз-

викателства за устойчиво развитие“. Конференцията се орга-

Международна конференция  

на EASPD „Ранната интервенция в 

периода на детството“ 

20-22 април 2016 г. 

Кишинев, Молдова 
 

Вижте: Програма  и Условия за участие 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1987-2016-04-05-05-09-25
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1987-2016-04-05-05-09-25
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http://naso.bg/13-news-naso-bg/1984-2016-04-01-15-13-55
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1984-2016-04-01-15-13-55
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1984-2016-04-01-15-13-55
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1984-2016-04-01-15-13-55
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Conferences/Chisinau/moldova_conference_programme.pdf
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

низира от представителството на Национален алианс за со-

циална отговорност за Област Стара Загора - Гражданско 

сдружение „Алтернатива 55”. Във форума участваха близо 50 

специалисти, работещи в социалната сфера от Бургас, Несе-

бър, Поморие, Казанлък, Карнобат, Червен бряг, Пловдив и 

Стара Загора. Приветствие към участниците поднесоха д-р 

Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и соци-

ални дейности“ към Община Стара Загора и г-н Георги Геор-

гиев, председател на НАСО. 

НАСО участва във Форум за социално предприемачество 

На 31 и 1 април 2016 г. Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО) участва във форум за социално предприема-

чество в град Пловдив. В програмата на форума бяха вклю-

чени поредица от презентации относно развитието на соци-

алното предприемачество в различните държави и Европа 

като цяло. Бяха разисквани разнообразен опит, практики, 

идеи и варианти за развитие на социалното предприемачест-

во. Проведената дискусия категорично потвърди острата не-

обходимост от ускорено въвеждане на нормативни рамки за 

осигуряване на условия за развитие на социалното предприе-

мачество в България в цялото му многообразие и широк обх-

ват, както по посока на форми за реализация, така и по посо-

ка на субекти, участващи в реализацията на социалното 

предприемачество и насочеността на социалния ефект в тази 

област. 

 МС прие проект на Закон за предотвратяване на 

корупцията и за отнемане на незаконно придо-

бито имущество 

 Приети са Правилникът за прилагане и Тарифа-

та за таксите, които се събират по ЗОП 

 България ще засили дейностите си по прехода 

от неформална към формална икономика 

 Децата с изявени дарби ще получават целеви 

стипендии и през 2016 г. 

 От 400 на 1000 се увеличава броят на българите 

от чужбина, които ще могат да кандидатстват за 

студенти у нас 

 През 2015 г. са осигурени 1420 ресурсни учители 

за деца и ученици със специални образователни 

потребности 

 Подготовката за Българското председателст-

во на Съвета на ЕС се движи по график 

 Нов срок за кандидатстване по „Услуги за 

ранно детско развитие“ в рамките на ОП РЧР 

 Предстои стартиране работата на електронен 

регистър за еднодневните трудови договори 

 Министър Калфин настоява за уреждане на 

социалните права на работещите в САЩ бъл-

гари 

 МТСП и УНИЦЕФ подписаха двугодишен план 

за съвместна работа 

 Работна среща по демографските приоритети 

в НС 

 Предстои МОН да представи мерките срещу 

ранното отпадане на децата от училище 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Прогноза: През 2019 г. безработицата ще е 7% 

 20 хил. лв. субсидии ще получават админист-

рациите за всеки закупен електромобил 

 България - първа в ЕС по ниски разходи за 

труд 

 И през февруари бюджетът завършва с изли-

шък 

 За 2015 г. Хелзинкският комитет отчита диск-

риминация срещу малцинствата и лоши усло-

вия за бежанците 

 Министър Калфин: Осигуряването на безп-

латна детска градина за всяко българско дете 

е въпрос на държавен приоритет 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Дом на етносите в Пловдив официално отво-

ри врати 

 В Кубрат ще бъде разкрит център за общест-

вена подкрепа 

 Монтана стартира нови проекти за социално 

включване на роми 
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3924-2016-04-04-12-47-37
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3922-2016-04-04-12-32-59
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3922-2016-04-04-12-32-59
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ОБУЧЕНИЯ 

29 и 30 март - БИОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РАБОТА С 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ “КНИГА НА ЖИВОТА” 

12 и 13 април - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В 

СОЦИАЛНАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА. ОС-

НОВНИ ЗНАНИЯ ЗА АРТ-ТЕРАПИЯТА 

18 и 19 април - РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУ-

АЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

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.  

 Безплатни консултации по трудови и социал-

ни права в Кюстендил 

 Иновативен училищен подход за справяне с 

агресията въвеждат в Айтос 

 Столична община отчете 74 социални услуги 

за деца и възрастни с различни увреждания 

 Община Кюстендил набира служители и пот-

ребители за Център за почасово предоставя-

не на услуги за социално включване 

 Осигуряването на достъпна среда за живот е 

сред приоритетите на социалните услуги в 

Област Русе 

 Доброволци от Ветрен плетат дрехи за соци-

ални домове 

 Във Варна откриват "синя стая" за щадящо 

изслушване на деца 

 Три дневни центъра за деца и лица с уврежда-

ния предстои да бъдат разкрити в Бургас 

 Три нови социални услуги в Област Силистра 

 Започва нова програма за интеграция на деца 

с увреждания на детските площадки в София 

 Проектът на „Визия за семейна политика в 

подкрепа на децата и семействата в Бълга-

рия” беше обсъден на кръгла маса в парла-

мента 

 Развитието на децата и младежите в новите 

резидентни услуги бе обсъдено на регионал-

ни срещи в Плевен и Велико Търново 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Райфайзенбанк осигурява безплатен нефроло-

гичен скрининг на 5000 души в Стара Загора 

 ПРОМЯНАТА стартира третото си издание в 

търсене на най-перспективните социални 

предприемачи 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА 

 Фондация „Сийдър“ търси Експерт ПР по за-

местване  

КУЛТУРА 

 Пролетен пленер в Стария Търновград съби-

ра творци, ученици и деца 

Български център за нестопанско право  

организира обучение  

"Фъндрейзинг за НПО. Стратегически подходи" 

9-10 май 2016 г., София 

Обучението е насочено към изграждането на умения и 

знания за стратегическите подходи в набирането на 

дарения от индивидуални и корпоративни дарители. 

Основната цел е да насърчи участниците да развият 

стратегии за набиране на дарения. Обучители от Бъл-

гария ще запознаят участниците с ролята на набира-

нето на дарения за осигуряването на финансова ус-

тойчивост на НПО и необходимите условия, за да бъ-

де фъндрейзинга част от бъдещото развитие на орга-

низациите. Ще се предостави полезна информация и 

практически съвети относно стъпките по организиране 

на процеса и инструментите, които се използват в 

България. Срок за регистрация: 10 април 2016 г. 

Подробна информация и регистрация 
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3905-2016-04-04-10-19-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3905-2016-04-04-10-19-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3898-2016-04-04-09-03-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3898-2016-04-04-09-03-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3898-2016-04-04-09-03-50
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3911-5000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3911-5000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3912-2016-04-04-11-59-48
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3912-2016-04-04-11-59-48
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3912-2016-04-04-11-59-48
http://www.cedarfoundation.org/bg/za-nas/novini-i-sbitiya/
http://www.cedarfoundation.org/bg/za-nas/novini-i-sbitiya/
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3917-2016-04-04-12-09-27
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3917-2016-04-04-12-09-27
http://www.trainings.bcnl.org
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5-6 април - София, Конференция на високо равнище на 

Съвета на Европа  „Достигаме висини за правата на де-

тето“ 

8-9 април - Хасково, Обучение за повишаване капаци-

тета на НПО за работа с възрастни хора 

9 април - София, Форум КЛЮЧ #Напук 

 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

7 април - Пловдив, Изнесена национална приемна 

„Социални услуги“ 

Представителството на НАСО в Област Пловдив - 

КСУДС, ще домакинства изнесена национална приемна, на 

която специалистите от социалните услуги ще имат въз-

можност да поставят своите въпроси пред експертите 

от Агенцията за социално подпомагане. Приемната ще се 

проведе с начален час 13:00 ч. на адрес: Пловдив, ул. 

Н.Бозвели № 38. 

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 

 

Поради изключително високия интерес към  
темите на форума за съжаление няма възможност 

за регистрация на повече участници, за което  
НАСО се извинява. Очаквайте регистрация за 

следващия форум на НАСО. 

За допълнителна информация: 

Организационни въпроси: 0882 122 670, sofia@naso.bg 

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

ПРЕДСТОЯЩО 

20 - 22 април - Кишинев, Молдова, Международна 

конференция на EASPD 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания (EASPD) в сътрудничество с Алианс на 

организациите на хора с увреждания в Молдова (AoPd), 

както и с подкрепата на EurlyAid, Project Zero, Федерално-

то австрийско министерство на труда, социалните въп-

роси и защита на потребителите, Уницеф Молдова, Soir 

Молдова и Inclusion Europe, организира на 21-22 април 2016 

г. международна конференция в Кишинев, Молдова, на те-

ма: Ранната интервенция в периода на детството. На 

конференцията ще бъде обсъдено развитието на нацио-

налните стратегии, необходими за създаването на качес-

твени, базирани в общността услуги, свързани с ранна 

интервенция в детството в страните от цяла Европа. 

Ще бъдат обмемени ноу-хау и добри практики в сферата 

на услугите за ранна интервенция в детството. 

21 - 22 април - Ямбол,  Национална инициатива 

„Заедно можем повече”  

21 април: „Нормативни промени и нови  предизвика-

телства в сферата на социалната подкрепа”. Запозна-

ване и обсъждане с предстоящите нормативни промени в 

сферата на социалната подкрепа: активни и пасивни мерки 

за социална подкрепа и нормативно обезпечаване /Закон за 

социалните услуги, Закон за социална икономика/ предприе-

мачество, Закон за насърчаване на заетостта/, обсъждане и 

запознаване с европейския опит  

„Работна документация, процедури и правила при ад-

министриране и ръководене на социалните услуги. 

Въпроси и отговори – споделяне на опит” . Модулът е 

насочен приоритетно към проблеми и въпроси, касаещи 

преките отговорности и задължения на управители, ръково-

дители и директори на социални услуги и структури. Всеки 

участник ще има възможност да постави своите въпроси и 

сподели опит. Ще се обсъдят и промените в Закона за соци-

ално подпомагане, предстоящите промени в  Методиките за 

предоставяне на социалните услуги  ДЦДУ, ЦОП и ЦСРИ, 

както и дискусия, свързана с предстоящия  Закон за социал-

ните услуги.  

22 април: Работна среща на тема „Скритото насилие  

в семейството” с гост - лектор Весела Банова – психо-
лог, психоаналитик, член на БОЛП /Българско общест-
во за Лаканианска психоанализа/, NLS /Ново лаканианс-
ко училище/ и  сдружение „Дете и пространство”.  
Срещата ще се състои по обичайния формат с обсъждане 
на работни случаи, споделяне на опит, групова дискусия и 
насоки за работа дадени от лектора. Модулът е насочен 
както към специалисти, работещи директно с потребители 
на социални услуги, така и към ръководители и директори 

на социални услуги и структури.  

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1s-5qc3LAhWKa3IKHdF6DwoQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fsacp.government.bg%2Fbg%2Fprescentar%2Fnovini%2F&usg=AFQjCNGZ-Jh9GkN-T7o1b4hnNnB0bFm46w
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1s-5qc3LAhWKa3IKHdF6DwoQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fsacp.government.bg%2Fbg%2Fprescentar%2Fnovini%2F&usg=AFQjCNGZ-Jh9GkN-T7o1b4hnNnB0bFm46w
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1s-5qc3LAhWKa3IKHdF6DwoQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fsacp.government.bg%2Fbg%2Fprescentar%2Fnovini%2F&usg=AFQjCNGZ-Jh9GkN-T7o1b4hnNnB0bFm46w
http://hdgender.eu/pokana-za-uchastie-v-obuchenie-za-povishavane-na-kapatsiteta-na-npo/
http://hdgender.eu/pokana-za-uchastie-v-obuchenie-za-povishavane-na-kapatsiteta-na-npo/
http://forum-klyuch.info/upcoming/
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/379-07-04-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/379-07-04-2016
http://naso.bg/images/files/VT_ProgramaDraft.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1948-13-14-04-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/380-21-22-04-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/380-21-22-04-2016


Национален офис:  София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4;  

    0882 122 670; nasoki@naso.bg 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатства-

не) 

 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 кандидатст-

ване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 

29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

 Конкурс Европейски социални иновации 2016 (8 април 

2016) 

 Национални и транснационални проекти за недискрими-

нация и за интеграция на роми (12 април 2016) 

 Награди „RegioStars 2016″ (15 април 2016) 

 Първа покана по програма за трансгранично сътрудни-

чество Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 
г. (15 април 2016) 

 EACEA/12/2016, "Творческа Европа", Подкрепа за интег-

рацията на бежанци  (28 април 2016) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от етни-
ческите малцинства и/или търсещи или получили меж-
дународна закрила“ (29 април 2016 г.) 

 Транснационални проекти, целящи изграждане на капа-

цитет за работещи в системите за защита на децата и 
правни служители, представляващи деца в съдебни 
дела (4 май 2016) 

 BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на ино-

вации от стартиращи предприятия“ (5 май 2016) 

 Втора сесия на Столична програма „Култура“ 2016 г. за 

програма 6 „Външна и вътрешна мобилност“  (11 май 
2016) 

 Покана за предложения в рамките на Инициативата 

„Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ (17 май 
2016) 

 Транснационални проекти за популяризиране на добри 

практики за ролите, базирани на пола, и за преодолява-
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НАСО    

Nasoki.bg 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ДАТИ! 

Национален форум/изложение 

на социалните услуги 

8-10 юни 2016 г. 

к.к. Златни пясъци, хотел Мелия Гранд Ермитаж 

не на половите стереотипи в образованието, обучение-
то и на работното място (27 май 2016) 

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

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Доклад за равнопоставеността на жени-

те и мъжете за 2015 г. 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за българските лични документи 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Весела Цанкова, председател на Сдружение 

"Граждански инициативи-гр.Ловеч" и представител на 

НАСО за Област Ловеч, която на 8 април 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/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBA78
http://bit.ly/1VNSK82
http://bit.ly/1VNSK82
http://bit.ly/1UrQlki
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1PwBEUx
http://bit.ly/1PwBEUx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1ScN8yz
http://bit.ly/1ScN8yz
http://bit.ly/1VNSN3D
http://bit.ly/1VNSN3D
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1lCl7r7
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/pravilnici/Proekt_na_Doklad_ravnopostavenost_2015.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/pravilnici/Proekt_na_Doklad_ravnopostavenost_2015.docx
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2045
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2045

