
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 18(5)/03.05.2016 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
Новини от НАСО   2 

Национални новини  2 

Коментари и анализи 2 

Социални услуги 2 

Социална отговорност 3 

Култура 3 

Честит празник 3 

Събития на НАСО 4 

Предстоящо 4 

Възможности за финансиране  5 

КАЛЕНДАР 

3 май - Световен ден за свобода на пресата 

5 май - Международен ден на акушерката 

Ден на протест на хората с увреждания 

6 май - Свети Георги Победоносец (Гергьовден) 

Ден на храбростта  

Празник на Българската армия  

Ден на градовете Ветрен, Вършец, Каварна, Луко-
вит, Мездра, Петрич,Пещера, Поморие, Русе, Ха-
джидимово, Якоруда, на общините Антон и Баните и 
на селата Замфир, Княжева Махала, Лозенец, Расо-
во, Люляково, Изворово 

7 май - Ден на радиото и телевизията 

8 май - Международен ден на Червения кръст и Червеният 
полумесец 

ОТВОРЕНА РЕГИСТРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА  
УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ОБЩИНА ВАРНА  

имат удоволствието да Ви поканят на  

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ИЗЛОЖЕНИЕ  

„СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,  

ЗАЕТОСТ И РАЗВИТИЕ“ 

8-10 ЮНИ 2016 г., Варна, к.к. Златни пясъци 

 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 20 МАЙ 2016 г. 

 

Вижте: Програма (проект) и повече информация 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 

За допълнителна информация: forum@naso.bg 

Организационни въпроси:  Зоя Чалъкова – 0887/066 483; 
Жана Михова – 0882/122 666; Диана Язаджиева – 0882/122 660  

Финансови въпроси: Пламена Господинова  - 0882 122 730  

Христос Воскресе!  

Нека св етлината на Неговото воск-
ресение озари живота Ви, работата 

Ви и хората, на които оказваме 
подкрепа всеки д ен!  

Пожелаваме на всички много здрав е 
и благополучие! 

Христос Воскресе!  

Нека св етлината на Неговото воск-
ресение озари живота Ви, работата 

Ви и хората, на които оказваме 
подкрепа всеки д ен!  

Пожелаваме на всички много здрав е 
и благополучие! 

http://naso.bg/images/files/ProgramaVarna2016.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://goo.gl/forms/gVNudZzN02
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НОВИНИ ОТ НАСО  

Заседание на МРГ за разработване на План за деинститу-

ционализация на грижата за възрастните хора и хората с 

увреждания 

На 27 април 2016 г. в Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП) се състоя поредно заседание на междуве-

домствената работна група, разработваща План за деинсти-

туционализация на грижата за възрастни хора и хора с ув-

реждания 2016-2020, в което Национален алианс за социал-

на отговорност (НАСО) участва в качеството си на редовен 

член. Заседанието беше открито от г-жа Елена Кременлиева, 

директор на дирекция „Социално включване“. Дневният ред 

на заседанието беше фокусиран върху обсъждане на Плана 

и постъпилите становища от страна на организации и инсти-

туции, включени в работната група. 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 ВТУ открива програма за прием на младежи от 

социални домове 

 МТСП: Образованието трябва да се адаптира 

към нуждите на бизнеса 

 Заместник-министър Лазаров: Жените все още 

са 4 пъти по ангажирани от мъжете 

 Вицепремиерът Калфин получи награда за 

прозрачно управление 

 505 работни места в администрацията по прог-

рама „Старт на кариерата” 

 МОН публикува работни варианти на новите 

учебни програми за средното образование 

 Променят се условията за стажуване по про-

ект „Шанс за работа“ 2016 

 Постигнати са целите на Националния план за 

действие за насърчаване на равнопоставе-

ността на жените и мъжете за 2015 г. 

 Утвърдени са таксите и приемът за учебната 

2016/2017 г. във висшите училища 

 Одобрен е доклад с оценка по прилагането на 

националната стратегия за повишаване на съ-

бираемостта на приходите и справяне със 

сенчестата икономика 

 Въвежда се процедура за предоставяне на 

статут на лице без гражданство 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Едва 1/4 от домакинствата у нас спестяват 

 Свободата на медиите в България се влошава 

и според Freedom House 

 България е на последно място в класацията 

"Индекс на настигането" 

 БЧК: 1600 лв. годишно струват домашните гри-

жи за 1 пациент 

 Специална комисия ще определя работоспо-

собността на хората с ограничени възможнос-

ти 

 Затвори, музеи и социални услуги ще може да 

се дават на частници 

 Българският пациент плаща най-много от джо-

ба си за лечение 

 Със 104,5 млн. лв. годишно намалява админис-

тративната тежест за бизнеса 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 КСУДВ-Ямбол отбеляза Европейския ден на 

солидарност между поколенията 

 ЦОП-Варна предлага услуги за родители в раз-

вод 

 Започна извеждането на деца от дом 

„Детелина” - Плевен 

 Откраднат е микробус за деца с нарушено зре-

ние във Варна 

 Център за социална рехабилитация в Гоце 

Делчев 

 Правата на хората с увреждания обсъдиха на 

кръгла маса в Шумен 

 Областна администрация подкрепи инициати-

ва на Дневния център за възрастни с уврежда-

http://naso.bg/13-news-naso-bg/2018-2016-04-28-11-37-18
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2018-2016-04-28-11-37-18
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2018-2016-04-28-11-37-18
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4063-2016-04-28-10-17-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4063-2016-04-28-10-17-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4054-2016-04-28-09-24-14
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4054-2016-04-28-09-24-14
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4053-4-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4053-4-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4052-2016-04-28-09-19-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4052-2016-04-28-09-19-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4049-505
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4049-505
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4048-2016-04-28-08-59-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4048-2016-04-28-08-59-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4047-2016-21
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4047-2016-21
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4046-2015-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4046-2015-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4046-2015-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4044-2016-2017
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4044-2016-2017
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4042-2016-04-28-08-06-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4042-2016-04-28-08-06-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4042-2016-04-28-08-06-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4042-2016-04-28-08-06-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4041-2016-04-28-08-02-01
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4041-2016-04-28-08-02-01
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4073-1-7
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4072-freedom-house
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4072-freedom-house
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4071-2016-04-28-11-07-48
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4071-2016-04-28-11-07-48
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4070-1600-1
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4070-1600-1
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4069-2016-04-28-10-51-08
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4069-2016-04-28-10-51-08
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4069-2016-04-28-10-51-08
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4067-2016-04-28-10-44-58
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4067-2016-04-28-10-44-58
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4061-2016-04-28-10-12-09
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4061-2016-04-28-10-12-09
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4043-104-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4043-104-5
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4074-2016-04-28-13-31-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4074-2016-04-28-13-31-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4068-2016-04-28-10-49-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4068-2016-04-28-10-49-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4066-2016-04-28-10-33-06
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4066-2016-04-28-10-33-06
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4065-2016-04-28-10-25-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4065-2016-04-28-10-25-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4062-2016-04-28-10-15-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4062-2016-04-28-10-15-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4059-2016-04-28-09-56-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4059-2016-04-28-09-56-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4058-2016-04-28-09-54-06
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4058-2016-04-28-09-54-06
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КУЛТУРА 

 Правителството предлага шестима дейци на 

културата да бъдат удостоени с ордени 

 Ученици в Добрич записаха за деца с увреж-

дания аудиокнига с разкази на Талев 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Вeликдeнcкa кaмпaния „Кyпи и дapи“ 

opгaнизиpaхa poтapиaнцитe в Търново 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване максималния размер на новите дър-

жавни гаранции за 2017 г. по Закона за кредити-

ране на студенти и докторанти 

 Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, 

сроковете, начина и реда за подаване и съхране-

ние на данни от работодателите, осигурителите 

за осигурените при тях лица, както и от самооси-

гуряващите се лица 

 Проект на Постановление за одобряване на до-

пълнителни разходи/трансфери за 2016 година за 

изплащане на стипендии по Програмата на мер-

ките за закрила на деца с изявени дарби от дър-

жавни и общински училища през 2016 година, 

приета с ПМС № 68 от 2016 

 Проект на Закон за концесиите 

 Обнародван ЗАКОН за трудовата миграция и тру-

довата мобилност 

 Обнародван ЗАКОН за равнопоставеност на же-

ните и мъжете 

 Основни насоки за усъвършенстване на експер-

тизата на работоспособността (МТСП) 

ния в Плевен 

 "Различни, но равни" организира великденско 

тържество за 75 деца в Пловдив 

 Деца и хора със специални потребности ще 

работят заедно по проект за чиста околна сре-

да в Кюстендил 

 Услугите в Комплекс за здравни и социални 

грижи за деца-Търговище стават държавно де-

легирана дейност 

 Пета международна конференция „Интегриран 

подход за справедливо правосъдие” 

 Развитието на децата и младежите в новите 

резидентни услуги бе обсъдено на среща в гр. 

Варна 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Инж. Елин Радев, кмет на Община Доспат, който на 

4 май празнува рожден ден. 

Мая Манолова, омбудсман на Р България, която на  

4 май празнува рожден ден. 

Д-р Димитър Стефанов, кмет на Община Тутракан, 

който на 4 май празнува рожден ден. 

Венета Тодорова, специалист "Социални дейности", 

АСР "Вижън", която на 6 май празнува рожден ден. 

Всички, които на 6 май празнуват професионален или 

личен празник. 

Жителите и гостите на градовете Ветрен, Вър-

шец, Каварна, Луковит, Мездра, Петрич,Пещера, 

Поморие, Русе, Хаджидимово, Якоруда, на общини-

те Антон и Баните и на селата Замфир, Княжева 

Махала, Лозенец, Расово, Люляково, Изворово, кои-

то също отбелязват на 6 май празник на своите на-

селени места. 

 

http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4045-2016-04-28-08-13-54
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4045-2016-04-28-08-13-54
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4060-2016-04-28-09-58-06
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4060-2016-04-28-09-58-06
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http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2088
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http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=30335ADF4CDBD143082867B17BAEF408?idMat=102860
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=30335ADF4CDBD143082867B17BAEF408?idMat=102860
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=30335ADF4CDBD143082867B17BAEF408?idMat=102870
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=30335ADF4CDBD143082867B17BAEF408?idMat=102870
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/drugi/nasoki-ekspertiza-obst-obsajdane.pdf
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/drugi/nasoki-ekspertiza-obst-obsajdane.pdf
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4058-2016-04-28-09-54-06
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4056-2016-04-28-09-41-40
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4056-2016-04-28-09-41-40
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4056-2016-04-28-09-41-40
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4055-2016-04-28-09-37-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4055-2016-04-28-09-37-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4055-2016-04-28-09-37-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4051-2016-04-28-09-13-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4051-2016-04-28-09-13-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4050-2016-04-28-09-05-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4050-2016-04-28-09-05-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4050-2016-04-28-09-05-08
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СЪБИТИЯ НА НАСО 

 
10 май - Търговище, Национален семинар „Качество на 

социалните услуги. Системи за управление на качество-

то. Предизвикателства и решения” 

Представителството на НАСО за Област Търговище - 

Търговищко дружество за психично здраве, съвместно с 

Община Търговище и Национален алианс за социална отго-

ворност организират национален семинар. Събитието се 

провежда в рамките на 239 Традиционен пролетен панаир 

– Изложение Търговище 2016. Семинарът е насочен към 

всички заинтересовани по темата страни: доставчици на 

социални услуги; ръководители и специалисти, работещи 

в социалните услуги; неправителствени организации; уяз-

вими хора и общности; държавна и местна администра-

ция; медии. 

11 май - Разград, Изнесена национална приемна 

„Социални услуги“ 

Приемните на АСП и НАСО продължават своя изнесен 

формат и през месец май. Приемната предоставя възмож-

ност за обсъждане и решаване на конкретни казуси и оси-

гуряване на съдействие и методическа подкрепа на дос-

тавчиците на услуги от цялата страна. В тази връзка 

срокът за прием на въпроси и 27 април 2016 г. на waie-

ta@abv.bg и dcvhu_rz@abv.bg. 

19 май - Бургас, Обмен на опит "Спешен прием в ЦОП" 

Представителството на НАСО за Област Бургас – Цен-

тър за обществена подкрепа-Бургас, съвместно с Община 

Бургас организират обмен на опит на тема „Спешен при-

ем в Център за обществена подкрепа“. В рамките на обме-

на на опит ще бъдат представени комплекса от услуги в 

рамките на спешния прием, методика за реализация на 

услугата и ще бъдат обсъдени различни казуси от практи-

ката. Срещата е насочена към екипи и ръководители на 

социални услуги, предлагащи спешен прием, както и услу-

ги, които осигуряват 24-часова грижа за деца, при които 

се налага спешното извеждане от ситуация на непосредс-

твена опасност за физическото или психичното им здраве 

докато се изяснят обстоятелствата на семейната ситу-

ация и детето се реинтегрира в семейната среда. 

19 май - Русе, Семинар "Толерантност към хората с ув-

реждания" 

Русенски университет, Община Русе и Фондация 

„Приятелска подкрепа“ - представителство на НАСО за 

Област Русе, организират семинар на тема 

„Толерантност към хората с увреждания“. В семинара ще 

се включат различни заинтересовани страни с гледни 

точки и предложения за промяна на обществените нагла-

си към хората с увреждания. 

26-27 май - Несебър, Обмен на опит "ЦСРИ за деца" 

Представителството на НАСО за Несебър организира 

обмен на опит за Центрове за социална рехабилитация и 

интеграция, работещи с деца, като целта на срещата е 

обсъждане на методическите изисквания, работата с 

документи и дискутиране на конкретни случаи от практи-

ката.  

8-10 юни - Варна, к.к. Златни пясъци, Национален фо-

рум/изложение „Социални услуги, заетост и развитие“  

Вижте информация на първа страница от бюлетина. 

ПРЕДСТОЯЩО 

3 май - Лъки, Информационен ден за бизнеса "Възможности 

за кандидатстване с проектни предложения" 

4 май - София, зала „Витоша“ на Интер Експо Център, Ин-

формационен ден по схема „Безопасни условия на труд“ 

Асеновград, Информационен ден за бизнеса 

"Възможности за кандидатстване с проектни предло-

жения" 

София, НДК, Откриване на инсталацията "Лични мес-

тоимения - Ние, Вие, Те" 

5 май - Пловдив, Информационен ден по схема „Безопасни 

условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси“ 

Пазарджик, Рожден ден на Център за социална реха-

билитация и интеграция на лица с онкологични заболя-

вания 

10-11 май - София, Индивидуални консултации за конкурса 

"Промяната" 2016 

12 май - София, Къща на гражданските организации, Открита 

среща на тема „Как да популяризираме каузите на НПО чрез 

Google Ad Grants" 

София, Театър „Сълза и смях“, Камерна сцена - „Два 

гласа“ - моноспектакъл на Павлин Танев 

http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/381-10-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/381-10-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/381-10-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/382-11-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/382-11-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/383-16-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/384-19-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/384-19-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/385-26-27-05-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-05-03
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-05-03
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-04
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-04
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-04
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-04
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-04
http://bit.ly/1rkN5e0
http://bit.ly/1rkN5e0
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-05
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-05
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-05
http://bit.ly/1SSHwQj
http://bit.ly/1SSHwQj
http://bit.ly/1Ujk9yz
http://bit.ly/1Ujk9yz
http://bit.ly/1Ujk9yz
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1991-2016-04-09-10-46-06
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1991-2016-04-09-10-46-06
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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) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни 

над 29 години по ОП „Развитие на човешките ре-
сурси“ 

 Транснационални проекти, целящи изграждане на 

капацитет 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 

иновации от стартиращи предприятия“ (5 май 2016) 
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 Втора сесия на Столична програма „Култура“ 2016 

г. за програма 6 „Външна и вътрешна мобил-
ност“  (11 май 2016) 

 Покана за предложения в рамките на Инициатива-

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

 Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 

2016 (20 май 2016 г.) 

 Транснационални проекти за популяризиране на 

добри практики за ролите, базирани на пола, и за 
преодоляване на половите стереотипи в образо-
ванието, обучението и на работното място (27 май 
2016) 

 Операция „Добри и безопасни условия на 

труд“ (14 юни 2016 г.) 

 Конкурс ‐ Стартъп за Училищни модели – 2016 (24 

юни 2016 г.) 

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

2016 г.) 

Уважаеми колеги и приятели, можете да изпращате 

своите предстоящи събития и реализирани инициати-

ви с цел популяризиране, привличане на нови партньори 

и разширяване на спектъра и обхвата на постигнати-

те резултати на nasoki@naso.bg.  

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/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1XCb4jl
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1ScN8yz
http://bit.ly/1ScN8yz
http://bit.ly/1ScN8yz
http://bit.ly/1VNSN3D
http://bit.ly/1VNSN3D
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http://naso.bg/2011-08-26-12-06-05/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/22-funding-possibilities-bg/2016-20-05-2016-2016
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http://naso.bg/2011-08-26-12-06-05/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/22-funding-possibilities-bg/2014-14-06-2016
http://naso.bg/2011-08-26-12-06-05/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/22-funding-possibilities-bg/2015-24-06-2016-2016
http://bit.ly/1lCl7r7

