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НОВИНИ ОТ НАСО  

Национален семинар „Качество на социалните услу-

ги“ в Търговище 

На 10 май 2016 г. в град Търговище се проведе национален 

семинар на тема „Качество на социалните услуги. Системи за 

управление на качеството. Предизвикателства и решения“, 

организиран от Търговищкото дружество за психично здраве 

– представителство на Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО) за Област Търговище, в партньорство с Об-

щина Търговище и НАСО. Събитието беше част от програма-

та на 239-тия Традиционен пролетен панаир – Изложение 

Търговище 2016, с което беше постигната висока гласност на 

темата и повишаване на информираността на обществото 

като цяло, като форума предостави трибуна за дискусия и 

допринесе за популяризиране на мястото, ролята и значени-

ето на социалните услуги в общественото развитие. Още при 

предварителната регистрация за форума темата за качество-

то на социалните услуги предизвика изключително висок ин-

терес и в конферентната програма се включиха над 100 

представители на общински и областни администрации, еки-

пи и ръководители на социални услуги, доставчици на соци-

ални услуги, неправителствени организации и други от цяла-

та страна. 

Изнесена национална приемна „Социални услуги“ в 

Разград 

На 11 май 2016 г. в град Разград се проведе национална при-

емна „Социални услуги“ – съвместна инициатива на Нацио-

нален алианс за социална отговорност и Агенцията за соци-

ално подпомагане. За втора поредна година националната 

приемна се провежда ежемесечно и предоставя възможност 

за обсъждане и решаване на конкретни казуси и осигуряване 

на съдействие и методическа подкрепа на доставчиците на 

услуги и екипите на самите социални услуги. Новото през 

2016 г. е възприетото от АСП предложение от НАСО, догово-

рено в началото на годината за работа на приемната основ-

но в изнесен вариант в различни градове на страната. Тази 

приемна беше реализирана с активната подкрепа на общинс-

ката администрация на Разград, които отправиха предложе-

ние за домакинство на срещата и с лично присъствие в лице-

то на г-н Ердинч Хасанов, зам.-кмет на община Разград. 
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КАЛЕНДАР 

17 май - Международен ден срещу хомофобията и трансфо-

бията 

Международен ден на телекомуникациите 

Световен ден на информационното общество 

Световен ден за борба с хипертонията 

Ден на българския спорт 

18 май - Международен ден на музеите 

Международен ден на ваксината срещу СПИН 

19 май - Световен ден за борба с хепатита 

20 май - Международен ден на метрологията 

Европейски ден на морето 

21 май - Световен ден за културно развитие 

Св. св. Константин и Елена 

Празник на град Пазарджик, град Костандово, град 

Елена и на селата Белотинци и Ясна поляна 

22 май - Международен ден за биологично разнообразие 

23 май - Световен ден на кръводарителя 

24 май - Ден на българската просвета и култура и на сла-

вянската писменост 

Европейски ден на парковете 

Празник на народните читалища  

Ден на българската журналистика  

Празник на Тракийския университет  

Празник на Балчик, Благоевград, Велики Преслав, 

Девня, Долни Чифлик, Кубрат, Тополовград, Чепела-

ре, Маджарово, Сливница и на селата Александрово, 

Аспарухово, Винище, Горна Ковачица, Долна Рикса, 

Долно Линево, Дондуково, Еловица, Септемврийци, 

Нова Шипка, Бабук, Сеноклас 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Премиерът номинира Зорница Русинова за 

социален министър 

 Ивайло Калфин: Доволен съм от това, което 

постигнах. Остава и още много работа за мои-

те наследници 

 Ивайло Калфин: С екипа ми в МТСП изпълних-

ме задачи, които бяха отлагани с години 

 Комитетът на ООН по правата на детето ще 

преразгледа спазването на Конвенцията в 8 

държави, сред които и България 

 Хората с увреждания ще имат улеснен достъп 

до телефон 112 

 Стартира повторно набиране на заявки по схе-

ма „Обучения и заетост“ за безработни лица 

над 29 години по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 

 Международна министерска конференция за 

демографските предизвикателства 

 Одобрен е Национален план за действие за 

интегриране на ромите за периода 2015-2020 г. 

 Приета е Програма за образователна интегра-

ция на децата и учениците от етническите мал-

цинства 

 Приет е Доклад за изпълнението на плана за 

действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от 

членството на България в ЕС 

 Националният съвет по превенция на спин, 

туберкулоза и сексуално предавани инфекции 

ще бъде ръководен от министъра на здравео-

пазването 

 Правителството одобри проект на нов Закон 

за независимия финансов одит 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 5,7 млн. българи имат доход под издръжката за 

живот 

 100 лв. бонус на младежи, за да ходят редовно 

на работа 

 Нови правила за регистрация на НПО в Регистър 

БУЛСТАТ 

 БСК: Моделът на финансиране на образование-

то не стимулира повишаването на неговото ка-

чество 

 Правна помощ: Ограничения за пътуване на де-

тето в чужбина с единия родител без съгласието 

на другия 

 ИПИ: Близо 70% от разходите на общините са 

необосновани и не изпълняват заложените цели 

 През 2015 г. приходите и печалбите на компании-

те растат с рекордните 17% 
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 Д-р Лидия Маринова е номинирана за награда-

та „Златна ябълка” 

 Младежки център за работа с деца и младежи 

в риск отвори врати във Враца 

 Община Тервел ще осигури грижи в домашна 

среда за 54 души 

 Проект „Независим живот в община Банско" 

 В 30 детски градини в България ще бъде изгра-

дена приобщаваща среда за деца със специ-

фични нужди и увреждания 

 Център за обществена подкрепа отвори врати 

в Нова Загора 

 Обучителни срещи за стопанска дейност на 

НПО и какво ни очаква след промените в 

ЗЮЛНЦ 

 Промяната в живота на децата и младежите в 

новите резидентни услуги бе обсъдена на сре-

ща в гр. Бургас 

 Проектът „Приеми ме 2015“ се насочва към 

областен модел за развитието на приемната 

грижа 

 Нов дневен център за деца с аутизъм в София 

 КСУДВ-Ямбол стартира кампания "Децата - 

цветът на утрешния ден" 

ПРЕДСТОЯЩО 

16 май - Пловдив, Информационен ден по Оперативната 

програма за храни 

Драгоман, Изнесена приемна "Актуални и предсто-

ящи процедури по програмите, съфинансирани от 

ЕСИФ" 

17 май - София, Информационен ден по Оперативната 

програма за храни 

Велико Търново, Информационен ден по схема 

„Безопасни условия на труд“ 

Доспат, Актуални процедури по Оперативните прог-

рами 2014-2020г. и други нови възможности за ев-

ропейско финансиране 

Гоце Делчев, Информационен ден за представяне 

на схема  „Добри и безопасни условия на труд” 

18 - 20 май - Варна, Обучение "Терапевтични намеси при 

деца със специални нужди", Карин дом 

18 май - Варна, Информационен ден по схема „Безопасни 

условия на труд“ 

Разлог, Информационен ден по схема „Безопасни 

условия на труд“ 

Своге, Актуални и предстоящи процедури по прог-

рамите, съфинансирани от ЕСИФ 

19 май - София, Благотворителен пъб куиз в подкрепа на 

деца и младежи, лишени от родителска грижа, Фондация 

"Сийдър" 

Бургас, Информационен ден по схема „Безопасни 

условия на труд“ 

Ботевград, Актуални и предстоящи процедури по 

програмите, съфинансирани от ЕСИФ 

Петрич, Информационен ден по схема „Безопасни 

условия на труд“ 

София, Информационен ден по схема „Безопасни 

условия на труд“ 

20 май - София, Информационен ден по процедура 

BG05SFOP001-2.004: „Повишаване на експертния капаци-

тет на служителите в администрацията“ 

Ямбол,  Тийн мюзик фест "Кухарка в парка" 

 

 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 ОИЦ-Видин отличи три компании в конкурс за 

социално отговорен бизнес 

 Ротари клуб предостави уникални апарати на 

Звеното по асистирана репродукция в МБАЛ-

Бургас 

 Общественият борд на TELUS International 

одобри 6 проекта на първата си сесия за 2016 

г. 
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http://bit.ly/1Wx2aWF
http://bit.ly/1Wx2aWF
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-05-20
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4106-2016-05-11-08-39-25
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4137-2016-05-14-07-45-36
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4137-2016-05-14-07-45-36
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4132-2016-05-14-06-45-13
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4132-2016-05-14-06-45-13
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4132-2016-05-14-06-45-13
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4122-telus-international-6-2016
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4122-telus-international-6-2016
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4122-telus-international-6-2016
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СЪБИТИЯ НА НАСО 

 

 

 

 

НАСО    

Nasoki.bg 

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

услуга в услугата. Мястото и потребността от „Спешен 

прием“ при предоставянето на услуги за деца в риск към 

настоящия момент“  

Представителството на НАСО за Област Бургас – Цен-

тър за обществена подкрепа-Бургас, съвместно с Община 

Бургас организират обмен на опит на тема „Спешен прием 

в Център за обществена подкрепа“. В рамките на обмена 

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.  

19 май - Русе, Семинар "Заедно за многообразие, толе-

рантност и недискриминиране“ 

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 точ-

ки и предложения за промяна на обществените нагласи 

към хората с увреждания. 

26-27 май - Несебър, Обмен на опит "Работата на Центро-

ве за социална рехабилитация и интеграция за деца с 

увреждания“ 

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 до-

кументи и дискутиране на конкретни случаи от практика-

та.  

8-10 юни - Варна, к.к. Златни пясъци, Национален форум/

изложение „Социални услуги, заетост и развитие“  

Вижте информация на първа страница от бюлетина. 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на ПМС за определяне на размера на ед-

нократната помощ за ученици, записани в първи 

клас на държавно или общинско училище, за пок-

риване на част от разходите в началото на учеб-

ната 2016/2017 година 

 Проект на Закон за иновациите 

 Национална програма за противодействие на 

трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г. 

 Постановление № 105 от 3 май 2016 г. за утвърж-

даване на таксите за кандидатстване и за обуче-

ние в държавните висши училища за учебната 

2016/2017 г. (обнародвано) 

 Постановление № 114 от 10 май 2016 г. за създа-

ване на национален механизъм за координация 

на подготовката и провеждането на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз 

през 2018 г. (обнародвано) 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Жителите и гостите на градовете Пазарджик, Кос-

тандово и Елена и селата Белотинци и Ясна поля-

на, които на 21 май празнуват празник на своите на-

селени места. 

Мирослав Янчев, кмет на Златоград, който на  

22 май празнува рожден ден. 

Жителите и гостите на Балчик, Благоевград, Вели-

ки Преслав, Девня, Долни Чифлик, Кубрат, Тополов-

град, Чепеларе, Маджарово, Сливница и на селата 

Александрово, Аспарухово, Винище, Горна Ковачи-

ца, Долна Рикса, Долно Линево, Дондуково, Еловица, 

Септемврийци, Нова Шипка, Бабук, Сеноклас, които 

на 24 май празнуват празник на своите населени мес-

та. 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
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%80/383-16-05-2016
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%80/383-16-05-2016
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/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/385-26-27-05-2016
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.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2107
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2107
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2107
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2107
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2107
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2102
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6900
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6900
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103459
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103459
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103459
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103459
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103603
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103603
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103603
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103603
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F79B23D7B6DA9FBDB50E24E613EFBE74?idMat=103603
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ПРОЕКТ „НОВА ВИЗИЯ ЗА ЗАЕТОСТ“ 

Проект „Нова визия за заетост“ се изпълнява от Сдру-

жение „Агенция за социално развитие – Вижън“ по 

договор BG05M9OP001-1.002-0188-C01 и по схема 

BG05M9OP001-1.002 „Активни“ на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от 

Инициативата за младежка заетост на ЕС и Европейс-

кия социален фонд. Общата стойност на проекта е в 

размер на 221 183.26 лв., от които 203 245.30 лв. са 

европейско и 17 937.96 лв. са национално съфинанси-

ране. 

Проектът цели да идентифицира 40 неактивни младе-

жи на възраст до 29 год. включително, от които да обу-

чи и включи в заетост 30 лица, а на 10 да предостави 

мотивационни обучения за активно търсене на работа. 

Обучените 30 младежи ще придобият професионална 

квалификация по професия „Сътрудник социални дей-

ности“, след което ще бъдат наети на работа в Агенция 

за социално развитие „Вижън“ – гр. Варна с цел под-

помагане на лица с увреждания. Особено характерен 

елемент в настоящия проект е създаването на Бюро за 

подкрепена заетост. Със средствата и методите на най-

актуалната и водеща форма за подкрепа за заетост на 

лица, нуждаещи се от подкрепа в Европа, Бюрото не 

само ще реализира дейности с висок социален ефект, а 

и ще допринесе за популяризиране и реализиране в 

български условия на най-нови и добри европейски 

практики в тази област. Основната характеристика на 

този вид дейности се състои в това, че един екип се 

грижи и реализира цялостен цикъл за подкрепа от 

идентифицирането на нуждаещите се, мотивирането 

им, осигуряване на обучение, подготовка за започване 

на работа, консултиране и подготовка на самите работ-

ни места, осигуряване на трудова заетост и установя-

ване на работещ режим, приемлив и за работодателите, 

и за наетите, с цел постигане на устойчивост на зае-

тостта. 

Заложените в проекта резултати ще бъдат постигнати 

чрез следните дейности: 

1. Идентифициране на неактивни младежи чрез Бюро 

за подкрепена заетост посредством работа на терен и 

информационни онлайн дейности; 

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно 

търсене на работа чрез Бюро за подкрепена заетост; 

3. Предоставяне на обучение за придобиване на про-

фесионална квалификация по професия „Сътрудник 

социални дейности“; 

4. Наемане на длъжност на придобилите професионал-

на квалификация младежи. 

В рамките на проекта ще бъдат реализирани и дейнос-

ти за "Информиране и публичност" и "Организация и 

управление на проекта", които ще се осъществяват по 

време на целия проект – от 03 май 2016 г. до 03 октом-

ври 2017 г. Проектът ще се изпълнява на територията 

на община Варна в партньорство с Център за професи-

онално обучение към "Екселиа" ЕООД, гр. Варна. 

Работата на екипа вече стартира с идентифицирането 

на млади хора до 29 год. включително, които са били 

извън образование и заетост през последните 4 месеца, 

както и без регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ 

за последната една година. Предстои организирането 

на пресконференция, която ще представи пред широ-

ката общественост целите на проекта, както и процеса 

на работа на екипа, и най-вече ползите от изпълнение-

то на проекта за младите хора, които ще участват в 

него. 

Актуална информация за предстоящите събития и дей-

ности можете да намерите и във Фейсбук на https://

www.facebook.com/groups/1591342051177839. 

BG05M9OP001-1.002-0188-C01 „Нова визия за заетост“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост на ЕС и Европейския социален фонд. 



 

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

    0882 122 670; nasoki@naso.bg 

 

ИЗДАВА  
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Редакционен екип:  Георги Георгиев, председател ;  
     Петя Маркова, редактор;  
               Анелия Атанасова,  Десислава 
    Аргирова, Диана Язаджиева, 
    Жана Михова, Зоя Чалъкова 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кан-

дидатстване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатства-

не) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без кра-

ен срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо 

кандидатстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в 

България (текущо кандидатстване) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безра-

ботни над 29 години по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 

 Покана за предложения в рамките на Инициа-

тивата „Доброволци на ЕС за хуманитарна по-
мощ“ (17 май 2016) 

 Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯ-

НАТА 2016 (20 май 2016 г.) 

 Транснационални проекти за популяризиране 

на добри практики за ролите, базирани на по-
ла, и за преодоляване на половите стереотипи 
в образованието, обучението и на работното 
място (27 май 2016) 

Бр. 20 

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.  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Оpen Society: Програма за студентски инова-

ции (30 май 2016) 

 „Еразъм+“ КД 3: Подкрепа за реформиране 

на политиката: Социално приобщаване чрез 
образование, обучение и младеж (30 май 
2016) 

 Повишаване на обществената осведоменост 

по въпросите на развитието и насърчаване 
на образованието за развитие в ЕС (1 юни 
2016) 

 Програма Херкулес III за 2016 (9 юни, 16 юни, 

23 юни 2016) 

 ПрограмаEASI, Ос PROGRESS: Действия за 

увеличаване на търсенето и предлагането 
на финансов пазар за социални предприя-
тия (13 юни 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.) 

 Намаляване на безработицата сред младите 

хора и създаване на кооперации (30 юни 
2016) 

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/1VNSN3D
http://bit.ly/1VNSN3D
http://bit.ly/1VNSN3D
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
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
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/27m4ovS
http://bit.ly/27m4ovS
http://bit.ly/1TCNwqL
http://bit.ly/1TCNwqL
http://bit.ly/1TCNwqL
http://bit.ly/1TTz4xh
http://bit.ly/1TTz4xh
http://bit.ly/1TTz4xh
http://bit.ly/1rLDyNi
http://bit.ly/1YrzegL
http://bit.ly/1YrzegL
http://bit.ly/1YrzegL
http://bit.ly/1YrzegL
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/2014-14-06-2016
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