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18 август - Ден на миньора  

Международен ден на бездомните животни  

Международен ден на морските фарове 

Успение на св. Иван Рилски 

19 август - Световен хуманитарен ден 

23 август - Международен ден в памет на жертвите 

на робството и неговата забрана 

Европейски ден за възпоменание на жертвите 

на сталинизма и нацизма 
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МТСП с трима заместник-министри 

Със заповед на министър-председателя Георги Близнашки 

на 12 август бяха назначени заместник-министрите на труда 

и социалната политика Румяна Георгиева и Спаска Петрова, 

заповед за назначаване на 11 август получи заместник-

министър Петя Евтимова. Петя Евтимова е юрист по обра-

зование и почти цялата й трудова кариера преминава на 

различни експертни и ръководни длъжности в МОН. До края 

на м. юни т. г., е била сътрудник на член на Европейския 

парламент.                                                            Вижте повече 

Консултативният съвет за оптимизиране на осигурител-

ната система възобнови работа 

Консултативният съвет за оптимизиране на осигурителната 

система (КСООС) възстанови работата си. В неговия състав 

влизат 25 експерти, поканени заради техния професионали-

зъм, а не като представители на организациите, в които ра-

ботят. В мандата на служебното правителство съветът ще 

подготви варианти за реформи в осигурителното законода-

телство. Те ще бъдат предложени на следващото редовно 

правителство и парламент. На първото си заседание на 15 

август 2014 г. КСООС набеляза основните теми, с които ще 

се занимава през следващите два месеца.       Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/869-2014-08-15-11-05-34
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/870-2014-08-15-11-11-06
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Нов план за изпълнение на Националната стратегия за 

деинституционализация на децата в България 

Анализ на независим международен консултант препоръчва 

да бъде изготвен нов План за действие за изпълнение на 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация 

на децата в Република България”. Той трябва да бъде изра-

ботен в широка консултация с професионалната и НПО общ-

ност, който поддържа фокуса върху деинституционализация-

та на услугите за грижа и закриването на всички институции 

за деца, но също така насочва изпълнението към реформа в 

цялата система, включително превенция и подкрепа на се-

мейството.                                                              Вижте повече 

Според социалния министър трябва да се криминализи-

ра неплащането на осигуровки 

Служебният министър на труда и социалната политика Йор-

дан Христосков ще предложи отново да бъде въведено кри-

минализиране на неплащането на социалните осигуровки. В 

сутрешния блок на БНТ той каза, че неговите впечатления 

са, че данъчните се съсредоточават повече върху събирае-

мостта на данъците, а не толкова на осигуровките. Вицепре-

миерът съобщи, че Консултативния съвет по пенсионна ре-

форма ще изготви различни варианти, които ще бъдат пред-

ложени на следващото правителство. В съвета има експер-

ти, а не политици, за да не се политизира темата, каза Хрис-

тосков. Именно пред Консултативния съвет той ще предложи 

криминализиране на неплащането на осигуровките.  

Вижте повече 

Шест общини получават имоти за решаване на социални 

проблеми 

Служебният кабинет даде безвъзмездно на шест общини 

държавни имоти за решаване на социални проблеми. Община 

Драгоман получи пет едноетажни къщи със застроена площ от 

50 кв. м всяка. Те се намират в т. нар. „Младежко селище” в 

града. Сградите са с предоставено управление на областния 

управител на Софийска област. Намерението на местната 

власт е да настани в тях крайно нуждаещи се семейства. Об-

щина Сливен получи два имота с обща площ от близо 5 дка в 

землището на село Злати войвода. С придобиването им тя ще 

има възможност със собствени средства да изгради нов бал-

неоложки и рехабилитационен център в балнеолечебния ку-

рорт „Сливенски минерални бани”.                        Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Оценка на изпълнението на Националната стратегия 

"Визия за деинституционализация на децата в Републи-

ка България" и Плана за действие  

Настоящият преглед бе възложен от УНИЦЕФ-България с 

цел да се използва за изготвяне на препоръки относно раз-

работения от българското правителство План за действие за 

изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинсти-

туционализация на децата в Република България” (по-

надолу наричани съответно Планът за действие и Визията), 

както за непосредствения период до края на 2015 г., така и 

за средносрочния период 2015-2020 г. Над 125 души бяха 

консултирани по време на провеждането на прегледа, които 

допринесоха за констатациите, заключенията и препоръките, 

представени в настоящия доклад. Представеният текст е 

резюме на цялостния доклад.                              Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/871-2014-08-15-11-15-06
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/882-2014-08-15-13-03-34
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/875-2014-08-15-12-20-00
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/872-2014-08-15-11-17-05
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

50 деца ще бъдат изведени от институциите и настанени в 

новите социални центрове в Благоевград 

Благоевград е единственият град, в който се разкриват три 

центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жили-

ще, услуги, които предлагат по-добро място за живеене на 

децата от домовете в страната. Това каза на пресконферен-

ция Валери Смиленов, зам.-кмет на община Благоевград, пре-

даде репортер на Радио „Фокус” - Пирин. В новопостроените 

сгради ще бъдат настанени 50 деца с увреждания от цялата 

страна. За тях ще се грижат 43-ма души персонал, каза Мила 

Соколова, главен експерт „Социална политика”.            

Вижте повече 

Дневен център за възрастни хора с увреждания отваря 

врати в Казанлък 

Дневният център за възрастни хора с увреждания е дългого-

дишна мечта на Дневния център за деца с увреждания в Ка-

занлък – на екипа и на бъдещите потребители на тази услуга. 

Този център ще представя комплекс от социални услуги, 

включващи храна, работа със специалисти, уплътняване на 

свободното време, социални контакти, забавления, обучение в 

елементарни умения на труд и самопомощ. Това каза за Ра-

Безработицата намалява за шести пореден месец 

През юли 2014 г. безработицата в страната намалява за шес-

ти пореден месец. От началото на годината безработните са 

с почти 54 хиляди души по-малко. Равнището на безработица 

през юли 2014 г. е 10.6%, като то намалява с 0.1 процентни 

пункта спрямо юни. В сравнение с юли 2013 г. равнището на 

безработица също намалява - с 0.2 процентни пункта. В бю-

рата по труда са регистрирани 347 249 безработни. Те нама-

ляват с 4 003 души спрямо юни. Отчетеното намаление спря-

мо предходния месец е най-голямото от 2007 г. насам. В 

сравнение с юли 2013 г. безработните са значително по-

малко - със 7 790 души.                                          Вижте повече 

1160 лв. доходи и 1012 лв. разходи на човек измери НСИ 

Общият доход средно на един човек от домакинство през 

второто тримесечие на 2014 г. е 1160 лева, сочат данните на 

НСИ. Основен източник на доход на домакинствата продъл-

жава да бъде работната заплата, която формира 55.2% от 

общия доход. Доходите от работна заплата през второто три-

месечие на 2014 г. средно на лице от домакинството са 640 

лв., което е с 1.1% повече спрямо същото тримесечие на ми-

налата година. Вторият по значение източник на доход за 

българските домакинства са доходите от пенсии. Относител-

ният им дял съставлява 26.3% от общия доход.  

Вижте повече 

Раждаемостта се увеличава през първото полугодие 

Новородените през първите шест месеца на годината са 32 

398 - с 439 повече, отколкото през същия период на 2013 г. 

Това съобщи на пресконференция на 14 август 2014 г. в БТА 

Магдалена Костова от Националния статистически институт 

по повод предстоящото начало на кампанията "Бебе на гра-

да". За цялата 2013 г. новородените са 66 578. Костова посо-

чи, че се увеличава броят на децата, родени в градовете, 

както и броят на децата, родени извън брак.     Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/876-50
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/873-2014-08-15-11-37-17
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/881-1160-1012
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/888-2014-08-15-14-28-02
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дио „Фокус” директорът на Дневния център за деца с увреж-

дания Веска Мараджиева. Изцяло дейността на центъра ще 

бъде насочена към повишаване качеството на живот на мла-

дите хора с увреждания чрез подобряване на уменията им за 

независим живот. Негови клиенти ще бъдат младежи от 18 –

годишна възраст, като условно горната възрастова граница е 

35 години, поясни Мараджиева.                           Вижте повече 

Над 350 деца участваха във ”Ваканция без грижи” 

Над 350 деца и младежи от 12 до 18-годишна възраст се 

включиха в кампанията "Ваканция без грижи" на 12 август 

във Варна. Част от участниците ще са от социалните домове 

във Варна, съобщава ТВ7. Кампанията се организира за чет-

върта поредна година от Национално сдружение на сираците 

в България (НССБ). В спортните състезания по футбол, бас-

кетбол, волейбол и масов крос се включват активно и деца 

от пострадалия от наводненията варненски квартал 

"Аспарухово". Целта на кампанията е да се подобрят услови-

ята за живот на децата, настанени в специализирани инсти-

туции, чрез въвеждане на нови практики и модели относно 

тяхната социална адаптация.                               Вижте повече 

 

Разград набира персонал за ЦНСТ за деца и младежи с 

увреждания 

Община Разград набира персонал за Центъра за настанява-

не от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Той се 

изпълнява по проект “Осигуряване на сигурна и стабилна 

среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, 

чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна фи-

нансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”. Финанси-

рането е по оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси". Обявените работни места са 24.           Вижте повече 

Център за ранна интервенция на уврежданията в Плевен 

търси специалисти 

Община Плевен отправи покана към желаещите да кандидатс-

тват в избор на специалисти - логопед, медиатор, педиатър, 

психолог, социален работник, специален педагог и рехабили-

татор. Избраните специалисти от посочените специалности 

ще предоставят услугите „Ранна интервенция на увреждания-

та" и „Индивидуална педагогическа подготовка за деца с ув-

реждания" по Проект за социално включване. Срокът за пода-

ване на документи за кандидатстване е 31 август 2014 г.  

Вижте повече 

„И аз имам семейство” продължава до края на годината в 

Габрово 

Проектът за развитие на приемната грижа „И аз имам семейс-

тво”, по който Община Габрово е партньор на Агенция за со-

циално подпомагане, се удължава със заповед на ръководи-

теля на Договарящия орган до края на 2014 г. Община Габро-

во е една от 83-те общини в България, която активно работи 

по проекта на обща стойност 14 990 037,70 лв. за цялата стра-

на. „И аз имам семейство” разви приемната грижа по нов на-

чин, като една от основните цели е да се даде шанс на децата 

в риск да израснат в семейна среда, както и възможност за 

трудова заетост на безработни лица.                    Вижте повече 

Деца получиха награди за проектите си по програма за 

лятна работа в ЦНСТ 

Децата от Център за настаняване от семеен тип "Малък гру-

пов дом"- Стара Загора представиха проектите си по програ-

мата за лятна работа „Дванадесет плюс". Пред дарители, пар-

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/877-2014-08-15-12-29-49
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/878-350
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/879-2014-08-15-12-51-09
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/880-2014-08-15-12-53-59
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/883-2014-08-15-13-05-18
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тньори, доброволци и приятели те получиха награди и се 

забавляваха. Вече седем години Община Стара Загора е 

доставчик на социалната услуга, която е държавно делеги-

рана дейност от 2009г. Програмата е насочена към деца, 

споделящи общо пространство, ценности и традиции, някои 

от тях братя и сестри. Оттам идва идеята за събирането в 

готварска книга на любими на децата рецепти, както и идеи-

те им как да направят дома си по-приятно и „свое" място, 

чрез детайли и аксесоари като завеси, картини и постери.  

Вижте повече 

 

Нова здравна консултация за деца до 7 г. в Русе 

Световната банка финансира проект на социалното минис-

терство за безплатна здравна консултация за деца до 7 го-

дини в Русе. По правилата на Световната банка, която фи-

нансира дейностите по Проект „СВЕТИЛНИК – социално 

включване чрез единодействие на терапевти и институции 

за леснодостъпни, нови, интегрирани консултации”, е обявен 

конкурс по документи за избор на екип ( лекар – педиатър, 

медицинска сестра и медиатор), който ще предоставя услу-

гата. В здравния център на новата детска градина в кв. 

„Чародейка“ ще се извършва редовно наблюдение на здрав-

ното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и 

децата.                                                                   Вижте повече 

България на второ място по ангажираност на служители-

те в Централна и Източна Европа 

Обобщени данни за нивата на ангажираност на служителите 

в региона на Централна и Източна Европа представи екипът 

на международното проучване на Aon Hewitt „Най-добрите 

работодатели“, в което България се включва за осма година 

през 2014 г. Изследването обхваща мнението на над 360 000 

служители и над 2 600 топ мениджъра в Централна и Източ-

на Европа. Средното ниво на ангажираност в региона е 54%, 

а в България този процент е 57%. Русия и Унгария заемат 

първите места с 59% ангажираност, а на последно са служи-

телите в Полша с 46% или 8% под средния за региона.  

Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

ДОКУМЕНТИ  

Изследване и описание на факторите, водещи до изключва-

не на младежи в България (проект на СПСПД ФИЦЕ-

България, финансиран от фондация „ОАК“) 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/884-2014-08-15-13-17-23
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/885-7
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/874-2014-08-15-11-40-40
http://fice-bulgaria.org/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%
http://fice-bulgaria.org/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%
http://fice-bulgaria.org/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%
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Екатерина Захариева: Ще плащаме европроекти с пари 

за министерствата 

Екатерина Захариева е юрист, била е заместник-

министър на регионалното развитие и благоустройство-

то в правителството на Бойко Борисов и Главен секретар 

на президента в периода от 23 януари 2012 до 12 март 

2013 г. От 13 март до 29 май 2013 г. е заместник минис-

тър-председател и министър на регионалното развитие и 

благоустройство в състава на служебното 88-мо прави-

телство на Република България. С президентски указ на 

29 май 2013 г. президентът Росен Плевнелиев назначава 

Екатерина Захариева за началник на Кабинета на държав-

ния глава. В момента заема длъжността вицепремиер и 

министър на регионалното развитие в служебното прави-

телство. 

Д-р Мирослав Ненков: Хората носят в главите си де-

фекта от времето на комунизма, че здравеопазването 

е безплатно 

Роден е на 15 март 1969 г. в София. Завършил е медицина 

в София, специализирал е анестезиология и интензивно 

лечение. Преминал е курсове в областта на органното и 

координираното донорство в Испания и Италия. Работил е 

в столичните университетски болници "Царица Йоанна", 

"Лозенец" и "Св. Анна". От 2009 г. е и.д. началник на отде-

ление в Клиниката по реанимация в софийската ВМА. Бил е 

зам. здравен министър в служебния кабинет на Марин Рай-

ков. На 6 август т.г. бе назначен за здравен министър в 

служебния кабинет на проф. Георги Близнашки. 

ИНТЕРВЮ СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

11 септември - Перник, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

16 септември - Хасково, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

17 септември - Кърджали, Регионален форум на доставчи-

ците на социални услуги 

18 септември - Смолян, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

Регионалните форуми се организират от Национален али-

анс за социална отговорност със съдействието на общинс-

ката администрация в съответния град. НАСО традицион-

но ще представи възможностите за партньорство между 

националните, местните власти и неправителствения сек-

тор, както и механизмите за партньорство на международ-

но ниво чрез Европейска асоциация на доставчиците на со-

циални услуги, чийто представител за България е НАСО. 

 

1 октомври - София, Национална среща "Европейски се-

местър" 

В срещата ще участват национално представителни орга-

низации, неправителствени организации, доставчици на 

услуги, хора с увреждания, представителни на местните и 

регионалните власти, доставчици на услуги и експерти от 

социалния сектор, както и работодатели от обичайния па-

зар на труда. Срещата е своеобразно продължение и след-

ваща стъпка в изпълнение на стратегията за включване на 

неправителствения сектор в механизма на Европейския 

семестър. Европейска асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания и Национален алианс за социална отго-

ворност вече проведоха обучение по темата в началото на 

месец юни 2014 г. във Варна.  

http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/886-2014-08-15-14-02-59
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/886-2014-08-15-14-02-59
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/887-2014-08-15-14-07-49
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/887-2014-08-15-14-07-49
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/887-2014-08-15-14-07-49
http://naso.bg/index.php/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/180-11-09-2014.html
http://naso.bg/index.php/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/180-11-09-2014.html
http://bit.ly/1pHasZK
http://bit.ly/1pHasZK
http://bit.ly/1B2aj9i
http://bit.ly/1B2aj9i
http://bit.ly/1kQgFUG
http://bit.ly/1kQgFUG
http://bit.ly/1u9fwHE
http://bit.ly/1u9fwHE
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ПРЕДСТОЯЩО 

1 – 21 август – Варна, Международен панаир на занаятите и 

изкуствата 

7 – 21 август – Разлог, Лятна академия за изкуства „Огънят 

на Орфей“ 

18 август - София, МТСП, представяне на екипа  

19 август – София, Работна среща по Програма за трансгра-

нично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

USAID, Развитие на иновативни начинания (15 април 2015 г.) 

KA2 Еразъм + Стратегически партньорства (1 октомври 2014) 

Европа за гражданите: Проекти за гражданско общество (1 

септември 2014 г.) 

Европа за гражданите: Побратимяване (1 септември 2014 г.) 

Европа за гражданите: Мрежи от градове  (1 септември 2014) 

Европа за гражданите: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА (26 август 

2014 г.) 

Journalists and Writers Foundation, Проекти за развитие на 

мира (30 септември 2014 г.) 

START – Danube Region Project Fund осигурява финансиране 

на проекти за Дунавския регион (17 септември 2014 г.) 

Програма „Късометражно кино” (09 септември 2014 г.) 

Проект „Техностарт – насърчаване на иновационната актив-

ност на младите хора в България“ (15 септември 2014 г.) 

Фонд "София Да" - „Бъдеще предварително“ (23 септември 

2014 г.) 

Награда на Европейския съюз за културно наследство за 

2015 г./ Награди „Europa Nostra“ (15 октомври 2014 г.) 

Фондация за мир Сасакава (31 октомври 2014 г.) 

Фондация „Гейтс“, Конкурс за есе "The Next Horizons" (15 сеп-

тември 2014 г.) 

Конкурсна процедура за проектни предложения на Столична 

община – сесия м. септември 2014 г. (04 септември 2014 г.) 

Процедура за набиране на проектни предложения по Нацио-

нална програма за младежта /2011 -2015/ (19 септември 2014 

г.) 

Дарителска програма за опазване на природното и културно 

наследство „Мото-Пфое“ (27 октомври 2014 г.) 

„Еразъм+“: Изграждане на капацитет в сферата на младежта 

(2 септември 2014 г.) 

„Еразъм+“: Подкрепа на реформи в Европейското пространс-

тво за висше образование (30 септември 2014 г.) 

„Еразъм+“: Европейска политика за експериментиране (2 ок-

томври 2014 г.) 

20 август – Лом, Обща трудова борса, Агенция по заетостта 

28 август – Раковски, Обща трудова борса, Агенция по зае-

тостта 

http://www.zanaiati.com/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.zanaiati.com/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.akademia-orfei.com/
http://www.akademia-orfei.com/
http://bit.ly/1sGVq8l
http://bit.ly/1sGVq8l
http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/1fHW7nT
http://bit.ly/1plIAcu
http://bit.ly/TFJln0
http://bit.ly/1jfFHoj
http://bit.ly/1gZ6P0M
http://bit.ly/1gqT9en
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1mi8DBC
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1oi59QA
http://bit.ly/1oi59QA
http://bit.ly/1oipCAu
http://bit.ly/1oi4QVZ
http://bit.ly/1oi4QVZ
http://bit.ly/1oYVK1h
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1xOJkcQ
http://bit.ly/1sf1iWl
http://bit.ly/1AKhiU2
http://bit.ly/1AKhiU2
http://bit.ly/1pid55j
http://bit.ly/1pid55j
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/1mvGzI8
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/1q1VrPD
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/

