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11 април - Световен ден за борба с болестта на 

Паркинсон  

Световен ден за борба с шизофренията 

12 април - Международен ден на авиацията и 

космонавтиката 

Ден на римската богиня на победата Викто-

рия 

14 април - св. Мартин, папа Римски; имен ден: 

Мартин и Мартина 

16 април - Ден на българската конституция и на 

юриста 

17 април - Международен ден на болните от хе-

мофилия 

Празник на дипломираните експерт-

счетоводители 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Национална приемна „Социални услуги“ в Пловдив 

На 7 април 2016 г. представителството на Национален али-

анс за социална отговорност (НАСО) за Област Пловдив – 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства-Пловдив, 

беше домакин на изнесена Национална приемна „Социални 

услуги“. Националната приемна „Социални услуги“ е съвмес-

тна инициатива на НАСО и Агенцията за социално подпома-

гане (АСП), която се провежда ежемесечно и предоставя 

възможност за обсъждане и решаване на конкретни казуси и 

осигуряване на съдействие и методическа подкрепа на дос-

тавчиците на услуги и екипите на самите социални услуги. 

Водещ на срещата от страна на АСП беше г-жа Таня Първа-

нова, главен експерт в отдел “Закрила на детето”. Домакин 

на срещата беше г-жа Недка Петрова, управител на КСУДС-

Пловдив и представител на НАСО за областта.  

Заседание на МРГ за разработване на План за деинститу-

ционализация на грижата за възрастните  хора и хората с 

увреждания 2016-2020 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) е вклю-

чен със заповед на Ивайло Калфин, вицепремиер и минис-

тър на труда и социалната политика в междуведомствена 

работна група за разработване на проект на план за деинсти-

туционализация на грижата за възрастните  хора и хората с 

увреждания 2016-2020. В това си качество НАСО участва в 

първо заседание на междуведомствената работна група на 7 

април 2016 г. в Министерството на труда и социалната поли-

тика. На заседанието участваха всички членове, представи-

тели Министерски съвет, МТСП, Министерство на здравео-

пазването, Министерство на регионалното развитие и благо-

устройството, Национално сдружение на общините в Р Бъл-

гария, както и други институции и неправителствени органи-

зации.  

„Два гласа“ - моноспектакъл на Павлин Танев  

На 7 април 2016 г. на Камерната сцена в театър „Сълза и 

смях“ беше представен моноспектакъла на Павлин Танев - 

„Два гласа“. Представлението се реализира с подкрепата на 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) от 

Сдружение „Работна група 11“, член на Алианса.  "Два гласа" 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1990-2016-2020
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1990-2016-2020
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1990-2016-2020
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1990-2016-2020
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1991-2016-04-09-10-46-06
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

е оригинална пиеса на режисьора Йохан Симънс и актьора 

Джероен Уйлямс, по текстове на Пиер Паоло Пазолини и Кор 

Херкстрьотер, генерален мениджър на „Шел“. Действието се 

разиграва около една маса и е разделено на четири моноло-

га: на представителя на духа (вярата, науката), на мениджъ-

ра, на интелектуалеца и на индустриалеца. Тези четири влас-

тови фигури бяха изиграни бляскаво от Павлин Танев, който 

успя да преведе публиката в залата от фигура във фигура 

чрез впечатляваща смяна на изказа, поведението и стила.  

Представителство на НАСО в Търговище – в диалог с 

местните общности в малките общини 

В началото на месец април 2016 г. Търговищкото дружество 

за психично здраве – представител на Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО) за област Търговище, проведе 

поредица от дискусии и срещи в малките общини на област 

Търговище на тема: „Устойчиви партньорства за ефективни и 

работещи местни социални политики“. Те са част от програ-

мата на представителството на НАСО в Търговище за 2016 г. 

и имат за цел да активизират взаимодействието между трите 

важни стълба във всяка община: местна власт, държава и 

граждански сектор. На срещите в общините Омуртаг, Попово, 

Антоново и Опака присъстваха заместник-кметове, предста-

вители на дирекциите „Социално подпомагане“, на неправи-

телствени организации, членове на Обществените съвети за 

социално подпомагане, експерти по социалната политика, 

социални работници и ресурсни учители.  

 5-та Конференция на министрите на труда и зае-

тостта по линия на Евро-Азиатския диалог 

 Министър Калфин обсъди правата на жените с 

еврокомисаря Вера Юрова 

 Министър Калфин се срещна с представители 

на протестиращите майки на деца с увреждания 

 Още шест електронни услуги на НОИ вече са 

достъпни с ПИК на НАП 

 Международна конференция за лансиране на 

новата Стратегия на Съвета на Европа за права-

та на детето 

 България със своя кандидатура за Комитета за 

правата на детето на ООН 

 Бюрата по труда стартираха процедури за полз-

ване на насърчителни мерки за заетост и 

обучение 

 Европейски ден на работодателя и в Бълга-

рия 

 През 2016 г. ще бъдат предприети комплекс 

от мерки за създаване на функционираща 

национална система за учене през целия жи-

вот 

 Предстои внедряване на системи за ранно 

предупреждение за възможно преждевремен-

но напускане на деца от детски градини и 

училища 

 Одобрен е План за действие в изпълнение на 

препоръките от Доклад на ЕК 

 България ще предостави доброволна вноска 

за Европейския фонд за демокрация 

 За ратификация се предлага Гаранционното 

споразумение между ББР и Банката за разви-

тие на Съвета на Европа 

 Осигурени са допълнителни средства за из-

вънучилищните педагогически учреждения 

за 2016 г. 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Ивайло Калфин: Работя за това всяко дете да 

има равен шанс за развитие 

 България е заплашена от рекордна санкция 

от ЕС 

 До 2019 г. икономическият растеж ще се уско-

ри плавно до 2,7%, минималната заплата ста-

ва 460 лв. 

 Заплатите в обществения сектор скочиха с 

8% над тези в частния 

 Предлагат 5% ДДС за бебешки храни и съоръ-

жения за хора с увреждания 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1992-2016-04-09-11-09-57
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1992-2016-04-09-11-09-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3942-5-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3942-5-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3941-2016-04-09-06-11-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3941-2016-04-09-06-11-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3940-2016-04-09-06-01-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3940-2016-04-09-06-01-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3938-2016-04-09-05-57-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3938-2016-04-09-05-57-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3937-2016-04-09-05-53-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3937-2016-04-09-05-53-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3937-2016-04-09-05-53-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3936-2016-04-09-05-45-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3936-2016-04-09-05-45-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3935-2016-04-09-05-43-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3935-2016-04-09-05-43-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3935-2016-04-09-05-43-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3934-2016-04-09-05-43-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3934-2016-04-09-05-43-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3933-2016-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3933-2016-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3933-2016-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3933-2016-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3932-2016-04-09-05-40-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3932-2016-04-09-05-40-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3932-2016-04-09-05-40-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3932-2016-04-09-05-40-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3931-2016-04-09-05-39-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3931-2016-04-09-05-39-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3930-2016-04-09-05-39-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3930-2016-04-09-05-39-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3929-2016-04-09-05-38-35
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3929-2016-04-09-05-38-35
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3929-2016-04-09-05-38-35
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3928-2016-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3928-2016-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3928-2016-17
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3939-2016-04-09-05-59-53
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3939-2016-04-09-05-59-53
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3963-2016-04-09-07-24-14
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3963-2016-04-09-07-24-14
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3962-2019-2-7-460
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3962-2019-2-7-460
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3962-2019-2-7-460
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3960-8-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3960-8-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3944-5-6
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3944-5-6
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ОБУЧЕНИЯ 

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.  

 Закритата болница в Кула става диабетен цен-

тър 

 Монтана създава център за превенция на от-

падането от училище 

 Първият в страната Център по трудова тера-

пия отвори врати във Враца 

 Хасково: Дарения над 5000 лв. да се приемат 

само след решение на общинския съвет 

 Деца в риск ще се състезават в седем вида 

спорт в "Арена Армеец" 

 Избраха Оперативен екип на Съвета за пре-

венция на домашното насилие в Разград 

 Започна ремонтът в Дома за медико-социални 

грижи „Св. Стилиян“ в Благоевград 

 „Подай ръка“-Разград стана на 4 години 

 Приемат документи за лични асистенти в об-

щина Сливен 

 Фондация "Сийдър" стартира кампания „И АЗ 

СЪМ ДЕТЕ ОТ ТВОЯ ГРАД" 

 Игра „Помогни човече” запозна деца и младе-

жи в Казанлък със системата на закрила 

 Община Петрич търси нови форми за обгриж-

ване на възрастните хора и хората с уврежда-

ния 

 Новият дневен център за деца и младежи с 

увреждания в Бургас ще е готов до края на 

годината 

 Специални грижи за хората с увреждания в 

столичния район "Средец" 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Фейсбук ще "прочита" публикувани снимки на 

незрящите си потребители 

 Жена със синдрома на Даун стана лице на кам-

пания за красота 

КУЛТУРА 

 Ученичка от Търговище спечели голямата 

награда на министъра на външните работи 

на Япония 

 Фондация "Св. Св. Константин и Елена" дари 

книги на деца в нужда 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Анастасия Василева, председател на  

ГС "Алтернатива 55" и представител на НАСО за  

Област Стара Загора, която на 11 април празнува 

своя рожден ден. 

Йорданка Фандъкова, кмет на София, която на  

12 април празнува рожден ден. 

Събина Данева, ЕТ Савина - Събина Данева - Ямбол, 

член на НАСО, която на 13 април празнува рожден ден. 

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
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3961-2016-04-09-07-21-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3961-2016-04-09-07-21-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3959-2016-04-09-07-16-36
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3959-2016-04-09-07-16-36
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3958-2016-04-09-07-11-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3958-2016-04-09-07-11-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3957-5000-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3957-5000-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3956-2016-04-09-07-06-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3956-2016-04-09-07-06-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3955-2016-04-09-07-05-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3955-2016-04-09-07-05-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3954-2016-04-09-06-43-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3954-2016-04-09-06-43-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3952-4-4
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3951-2016-04-09-06-31-36
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3951-2016-04-09-06-31-36
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3950-2016-04-09-06-29-30
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3950-2016-04-09-06-29-30
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3949-2016-04-09-06-28-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3949-2016-04-09-06-28-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3947-2016-04-09-06-23-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3947-2016-04-09-06-23-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3947-2016-04-09-06-23-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3946-2016-04-09-06-22-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3946-2016-04-09-06-22-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3946-2016-04-09-06-22-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3945-2016-04-09-06-22-13
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3945-2016-04-09-06-22-13
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3953-2016-04-09-06-35-45
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3953-2016-04-09-06-35-45
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3948-2016-04-09-06-27-47
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3948-2016-04-09-06-27-47
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3943-2016-04-09-06-15-59
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3943-2016-04-09-06-15-59
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3943-2016-04-09-06-15-59
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3964-2016-04-09-07-30-14
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3964-2016-04-09-07-30-14
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11 април - Национална кампания "Успешни заедно" в Гене-

рал Тошево, София, Шумен, Стара Загора 

София,  МТСП, Информационен ден по схема 

„Независим живот“ на ОПРЧР 2014-2020 

12-13 април - София, Информационен за конкурса ПРОМЯ-

НАТА 2016 

12 април – София, Пловдив, Русе и Бургас: Трудови борси 

по повод Европейски ден на работодателя 

София, 25-и великденски национален шампионат за 

деца, лишени от родителски грижи 

15 април - София, Първо заседание на МРГ в изпълнение на 

Плана за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на 

Националната стратегия за намаляване на бедността и на-

сърчаване на социалното включване 2020 

18 април - София, Публична дискусия "Демокрация чрез 

граждански сдружавания и граждански натиск" 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

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   

и повече информация 

 

Очаквайте регистрация за следващия форум на 
НАСО, който ще се проведе от 8 до 10 юни в к.к. 

Златни пясъци, Варна. 

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 обменени 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.  

http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-11
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-11
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-11
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-11
http://bit.ly/22jQkO8
http://bit.ly/22jQkO8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3934-2016-04-09-05-43-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3934-2016-04-09-05-43-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3956-2016-04-09-07-06-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3956-2016-04-09-07-06-29
http://bit.ly/22jQkxy
http://bit.ly/22jQkxy
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“ 

 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) 

Бр. 15 

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 

 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-
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 Постановление за изменение и допъл-

нение на Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж 

 Проект на ПМС за утвърждаване на таксите за кан-

дидатстване и за обучение в държавните висши 

училища за учебната 2016-2017 г. 

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/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
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
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
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1lCl7r7
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/npos2_04-2016/PMS_NPOS_Darj_pomosht.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/npos2_04-2016/PMS_NPOS_Darj_pomosht.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/npos2_04-2016/PMS_NPOS_Darj_pomosht.docx
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2057
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2057
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2057

